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1. INTRODUCIÓN 

 

A Cooperación Transfronteiriza (CTF) aborda un momento clave, determinado 
pola posibilidade de apertura dunha nova fase de evolución e concreción de proxectos  
contextualizado a través dunha conxuntura de austeridade financeira determinada pola 
crise económica. Con mais de medio século de andaina, na actualidade podemos 
identificar máis de 170 entidades de cooperación transfronteiriza en Europa, 
comunmente denominadas “Eurorrexións”, e que permiten considerar que a cooperación 
transfronteiriza é unha realidade tanxible e consolidada na Europa comunitaria. 

O presente “Estudo sobre a Cooperación Transfronteiriza en Europa” pretende 
reflexionar sobre a evolución da cooperación transfronteiriza en Europa, aínda que non 
estritamente circunscrita á área territorial da Unión Europea e da súa periferia 
circundante atlántica, mediterránea ou oriental. Aborda, por tanto, unha análise sobre o 
impacto da cooperación transfronteiriza e a súa incidencia dentro da cidadanía europea, 
así como a súa viabilidade como modelo cara outras áreas xeográficas e xeopolíticas nas 
que pode inserirse como marco de referencia, como poden ser os casos da Lusofonía, 
América Latina, o espazo euroasiático e Asia-Pacífico.  

Contemplando unha metodoloxía cuantitativa e cualitativa, este estudo consta de 
catro (4) fases: Recolección de dados e fontes bibliográficas; Planificación e 
procesamento de dados; Reflexións de Propostas e Iniciativas; e Conclusións. As dúas 
primeiras fases, que se ofrecen neste primeiro avance, implican un marco de análise e 
diagnose, orientado cara a reflexión sobre o modelo da cooperación transfronteiriza en 
Europa, identificando ao mesmo tempo as diversas experiencias de “Eurorrexións” e 
entidades de cooperación transfronteiriza. Por tanto, define un marco teórico reflexivo 
sobre conceptos clave da cooperación transfronteiriza como “rexión”, “Estado-rexión”, 
“entidades subestatais”, etc, así como das tipoloxías da cooperación transfronteiriza 
(media, elevada, baixa intensidade, etc), e outros factores que igualmente definen este 
proceso (actores da cooperación, áreas de traballo, modalidade de fondos europeos, etc) 

Neste apartado de análise e diagnose, focalízase a atención cara a Comunidade 
de Traballo Galicia-Norte de Portugal, coa intención de identificar unha serie de 
variables que a definen como “Eurorrexión”(1), así como as súas fortalezas, debilidades, 

                                                           
(1) Segundo a Asociación de Rexións Fronteirizas de Europa (ARFE) e o Consello de Europa, o concepto 
de “Eurorrexión” define unha serie de variables como:  

- Unha asociación de autoridades locais e rexionais a ambos lados da fronteira nacional, a veces 
con consenso parlamentario; 

- Unha asociación transfronteriza cun secretariado fronteirizo e un equipo técnico e administrativo 
con recursos propios; 

- De lei natural privada, baseado en asociaciones sen ánimo de lucro ou fundacións en ambos 
lados da fronteira en concordancia coa respectiva normativa legal; 
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acertos, erros, oportunidades e obstáculos. Como soporte metodolóxico realizouse unha 
enquisa e entrevistas sobre a incidencia da cooperación transfronteiriza en Europa e, 
especificamente, na Comunidade de Traballo Galicia-Norte de Portugal, dirixida a 
entidades implicadas nos proxectos e a investigación sobre esta Eurorrexión. 
Paralelamente, completouse este apartado coa asistencia e participación a diversos foros 
e seminarios relativos á cooperación transfronteiriza, así como a bibliografía consultada. 

A terceira e cuarta fase de investigación, a realizarse proximamente, implica a 
concreción de prospectivas e propostas, e pretende inferir sobre diversas iniciativas, 
alternativas de actuación e tendencias que poden influír, a mediano e longo prazo, 
nunha maior fluidez da cooperación transfronteiriza en Europa, así como noutros 
ámbitos xeográficos. Considerase nesta fase un esforzo de reflexión sobre diversas 
tendencias de cooperación transfronteiriza nunha etapa decisiva para a súa evolución, e 
que denota a necesidade de afrontar o que se denomina “a cooperación transfronteiriza 
de segunda xeración” que, cun calado de maior peso institucional, vincule unha maior 
implicación dos poderes locais e da cidadanía. 

Compre considerar que este “Estudo sobre a Cooperación Transfronteiriza en 
Europa” albisca como perspectiva a eventual concreción dun Laboratorio sobre a 
Cooperación Transfronteiriza en Europa, que dende a Secretaría Xeral de Relacións 
Exteriores e coa Unión Europea da Xunta de Galicia se pretende impulsar como foco de 
investigación orientado á radiografía e prospectiva do modelo da cooperación 
transfronteiriza europea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          

- De lei natural privada, baseado en acordos entre Estados, tratando entre outras disposicións a 
participación de autoridades territoriais. Para maior información, consultar nos enlaces web da 
ARFE: http://www.aebr.eu/en/index.php, e do Consello de Europa:  http://www.coe.int/ 
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2. O MODELO DE COOPERACIÓN TRANSFRONTEIRIZA EN 
EUROPA 
 

2.1) A Rexión como concepto clave: reflexión e diversidade de actores  
 

A conformación das Rexións Transfronteirizas (RTF) e o proceso de 
Cooperación Transfronteiriza (CTF) constitúen referentes clave que permiten medir o 
nivel e impacto do proceso de integración en Europa. Cunha andaina de máis de medio 
século desde a formación da primeira RTF en 1958 (EUREGIO na fronteira xermano-
neerlandesa), actualmente existen máis de 130 exemplos de “eurorrexións”, cun 
espectacular incremento a partir da década de 1990(2).  

 
Este incremento pode explicarse pola expansión da cooperación transfronteiriza 

cara países do ex bloque socialista en Europa Central e do Leste e, paralelamente, trala 
adopción dos programas INTERREG nunha conxuntura determinada polo avance da 
integración económica e social que deu paso á creación, a partir de 1993, da actual 
Unión Europea. No entanto, en termos comparativos, apréciase unha notoria asimetría 
de carácter cuantitativo e cualitativo entre estas entidades, con diversidades de 
incidencias e impactos en materia de cooperación transfronteiriza. 

 
Dentro da concepción da cooperación transfronteiriza, o termo Rexión ocupa un 

lugar clave de definición, razón pola que resulta necesario identificar diversos 
significados desta realidade política, xeográfica, cultural e económica á hora de abordar 
os exemplos da Cooperación Transfronteiriza e os seus fundamentos. Segundo o 
sociólogo Rupert B. Vance,  

 
“La Región, base sustentadora del Estado regional, se caracteriza por una serie 

de elementos y peculiaridades (históricas, culturales, geográficas, económicas, etc) que 
le otorgan una personalidad diferenciada respecto a los demás pueblos o comunidades 
territoriales. La Región se perfila como un espacio preciso, como un área homogénea, 
caracterizada por una experiencia histórica que la singulariza, y determina diferencias 
identificables para propios y extraños, por un patrimonio cultural colectivo, por una 
estructura social y económica determinada, por una conciencia de tener intereses 
comunes, etc”(3). 

 
Non obstante, o concepto de Rexión, a súa conformación política en Europa e a 

súa natureza xurídica, é motivo de diverxencias de orde teórico por parte de diversos 
autores. Algúns deles, como Giannini, Biscaretti di Ruffia, Burdeau e Royo 
                                                           
(2)

 Segundo o profesor e investigador da Universidade de Vigo, Argimiro Rojo, só na década de 1990 se 
crean en Europa un total de setenta (70) estruturas de cooperación transfronteiriza, unha cifra 
visiblemente superior que contrasta coas trinta e sete (37) entidades creadas nas tres décadas precedentes. 
Ver: ROJO, Argimiro, “La Cooperación Transfronteiriza y sus consecuencias: hacia la reestructuración 
territorial en Europa”, Investigaciones Regionales, Nº 18, Xuño de 2010. Páxinas 141-152. Ver en:  
http://www.aecr.org/images/ImatgesArticles/2010/12/06_ROJO.pdf 
(3) VANCE, Rupert B., “Región”, Enciclopedia de las Ciencias Sociales, Editorial Aguilar, Madrid, 1979. 
Páxina 161. Citado en ROJO, Argimiro, La Regionalización del Estado en la Europa comunitaria, 
Fundación Galicia Europa, Colección Monografías, 1991. Páxina 44. 
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Villanova( 4 ), consideran que o Estado rexional corresponde a un Estado unitario, 
argumentando que a Rexión autónoma non participa na formación da votade dos 
órganos estatais e que, por tanto, non é portadora dun poder propio e orixinario, polo 
que as súas competencias son obxecto dunha delegación do poder estatal único.  

 
Por outra banda, para outros autores como Prelot, Lucatello e Vergottini, o 

Estado rexional confúndese co Estado federal, aínda que estes autores consideren que 
non existe base científica para manter a diferenza ao ser a esencia do poder económico 
ás Rexións semellante ao poder recoñecido aos Estados membros do Estado federal. 
Outros autores como Gaspar Ambrosini, Ronchey, D´Ascoli e Ferrando Badía( 5 ), 
consideran que o Estado rexional constitúe unha realidade xurídica independente, 
incluso superando a dicotomía clásica entre o Estado unitario e centralista e o Estado 
federal. 

 
Por tanto, a Rexión Transfronteiriza podería igualmente explicarse como a 

consecución dun proceso de transformación política e administrativa das realidades 
tradicionais do poder estatal, incluso inserida dentro do proceso da globalización e do 
cuestionamento da inviolabilidade do Estado-nación centralizado. Deste modo, a 
Rexión Transfronteiriza constituiría un “reflejo y consecuencia de esas nuevas 
realidades que tipifican al nuevo siglo, tales como la erosión y desbordamiento 
(Spillover) de la institución estatal, la eliminación de las fronteras, la integración 
supraestatal, el libre mercado, la cooperación regional e interterritorial o la 
transferencia instantánea de la información como dinero y tecnología”(6). 

 
Seguindo con esta reflexión, o proceso de “rexionalización” e de cooperación 

transfronteiriza en Europa insírese a través da tendencia dos marcos de integración 
dinamizados polo proceso de globalización, a aparición de novos actores non estatais 
que cuestionan a vixencia do Estado centralizado tradicional e que enmarcan un carácter 
de heteroxeneidade e maior complexidade á sociedade internacional. Autores como 
Celestino del Arenal definen este fenómeno como “a nova sociedade mundial”, onde as 
“dimensións transnacional e humana, xunto á interestatal”, posúen “unha importancia 
e un protagonismo igualmente decisivo nas relacións internacionais”. Deste modo: 

 
“Hoy es ya evidente, a los ojos de todos, que la sociedad mundial no es ya un 

sistema exclusivamente interestatal y estatocéntrico sino una sociedad cada vez más 
multicéntrica, a nivel de actores, y consecuentemente más imprevisible y más inestable  
a nivel de estructuras y dinámicas, en el que el problema de la seguridad y la 
distribución del poder no se circunscribe sólo a los Estados, ni se realiza 
exclusivamente en términos político-militares”(7). 

                                                           
(4)

 ROJO, Argimiro, La Regionalización del Estado en la Europa comunitaria, op.cit 
(5) Ibid 
(6) ROJO, Argimiro, “La Cooperación Transfronteiriza y sus consecuencias: hacia la reestructuración 
territorial en Europa, op.cit 
(7) ARENAL, Celestino del, “La nueva sociedad mundial y las nuevas realidades internacionales: un reto 
para la teoría y para la política”, en AA.VV., Curso de Derecho Internacional y Relaciones 
Internacionales de Vitoria-Gasteiz 2001, UPV/EHU, 2002, pp. 17-90. Citado en: UGALDE ZUBIRI, 
Alexander, La Acción Exterior de los Gobiernos No Centrales en la Unión Europea Ampliada, 
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2.1.1) “Gobernos Non Centrais” e “Estados-rexión”  
 
Dentro deste proceso de “rexionalización” e “transnacionalización”, eríxese a 

figura dos Gobernos Non Centrais (GNC), entidades non estatais pero con natureza 
política e administrativa propia e que, segundo Ivo D. Duchacek, identifícanse como 
“comunidades territoriales, grupos étnicos dispersos y grupos de interés (…) usan 
diversas formas de presión (publicidad, participación electoral, actividades de 
lobbying…), siendo una de ellas los lazos internacionales” (8).  

 
É preciso deterse neste concepto dos Gobernos Non Centrais (GNC) como 

actores emerxentes do “novo sistema mundial”. Casos específicos de GNC poden 
identificarse en Quebec, Flandres, Escocia, Baviera e Catalunya, actores que abordan 
aspectos propios da “paradiplomacia” e unha especie de “polifonía” de intereses non 
suxeitos a unha autoridade estatal centralizada e unívoca(9).  

 
Tanto dentro como fóra de Europa, a tipificación da GNC considera unha 

multiplicidade de actores (rexións, länder, comunidades autónomas, Estados federados, 
cantóns, provincias, prefecturas, etc), con realidades territoriais sumamente distintas en 
canto as súas características de tamaño, poboación, capacidades económicas, 
desenvolvemento social, etc, así como na súa configuración etnoterritorial e cultural-
idiomático (factor identitario) no sentido que, nalgúns casos, son visiblemente 
diferentes do resto dos Estados aos que pertencen, dando paso ao que se considera os 
“Estados plurinacionais”(10). 

 
Dende unha perspectiva máis económica e neoliberal reflectida dentro da 

dinámica do proceso de globalización impulsado dende a década de 1980, outros 
autores como Kenichi Ohmae estipulan o concepto de “Estados-rexión” emerxentes 
ante o que considera como “obsoletos Estados-nación”, especificando casos como 
Kansai (en torno ao Osaka en Xapón), Guangdong (China), San Diego-Tijuana (EUA-
México), Sillicon Valley (EUA), a confluencia entre Mendan (Indonesia), Penang 
(Malaisia) e Phuket (Tailandia), Catalunya (Estado español), Lombardía (Italia), e 
Ródano-Alpes (Francia)(11).  

 
Esta emerxencia de novos actores non estatais manifestarán, irremediablemente, 

unha contraposición de intereses e competencias cos Estados centralizados, os cales “no 
ven con buenos ojos la intrusión de actores subestatales en un área considerada 

                                                                                                                                                                          

Universidade do País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 2005. Ver en: 
http://www.ehu.es/cursosderechointernacionalvitoria/ponencias/pdf/2005/2005_1.pdf  
( 8 ) DUCHACEK, Ivo D., Power Maps: Comparative Politics of Constitutions, Oxford, European 
Bibliographical Center-Clio Press, 1973. Citado en UGALDE ZUBIRI, Alexander, La Acción 
Exterior…op.cit 
(9) UGALDE ZUBIRI, Alexander, La Acción Exterior…op.cit 
(10) Ibid 
(11) Impulsado pola visión globalizadora neoliberal predominante dende comezos da década de 1990, 
Ohmae define a emerxencia global dos “Estados-rexión” en torno á potenciación do que considera as 
“catro I”: investimento, industria, informática ou tecnoloxías da información, e individuos. Ver en 
OHMAE, Kenichi, The End of the Nation State. The Rise of Regional Economies, Nova York, Fress 
Press, 1995. Citado en UGALDE ZUBIRI, Alexander, La Acción Exterior…op.cit 
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tradicionalmente como de su dominio exclusivo”(12). No caso da GNC, compre observar 
cal é a súa real capacidade política e administrativa, debido a que “hay Estados en los 
que las competencias traspasadas son de carácter administrativo y dirigidas a la 
gestión de ciertos servicios públicos, es decir se trata de una simple descentralización 
técnico-administrativa o funcional; y hay otros Estados en los que el grado de 
autonomía asignado a los territorios intermedios es alto, con un importante volumen de 
competencias traspasadas, incluso de carácter legislativo, es decir existe una 
autonomía marcadamente política, pudiéndose hablar de una soberanía en mayor o 
menos medida compartida”(13). En todo caso, son visibles as asimetrías en materia de 
competencias políticas e administrativas. 

 
2.1.2) “Mesogobernos” e “entidades subestatais”  
 
Por último, debese establecer unha reflexión sobre os fenómenos de 

“ rexionalización” e “rexionalismo” así como a creación, principalmente en Europa, 
doutros actores como “mesogobernos” e “entidades subestatais”. Por “rexionalización” 
pode entenderse o proceso de “planificación y ordenación del territorio hecha por los 
poderes establecidos”(14), de arriba cara abaixo e prevalecendo os aspectos económicos 
e administrativos. Pola súa banda, o “rexionalismo” define unha “tendencia de los 
pueblos a conseguir mayores atribuciones políticas” (15 ), por razóns diversas e dun 
sentido de abaixo cara arriba.  

 
Tal e como sinala Santiago Petschen, en Europa ambos procesos 

(“rexionalización” e “rexionalismo”) son absolutamente complementarios, aínda que 
definindo unha maior tendencia cara a “rexionalización progresiva” establecida en torno 
a “divisiones territoriales basadas en la voluntad de los habitantes, con órganos de 
autogobierno y con competencias de orden político” (16). 

 
Dentro da ampla literatura existente sobre a Rexión e o rexionalismo en Europa, 

compre igualmente observar outros conceptos como os “mesogobernos”, tamén 
denominados “mesocomunidades”, definidos estes en torno a gobernos que ocupan un 
espazo medio nas estruturas institucionais e administrativas dos Estados, neste sentido 
como nivel institucional de goberno que situase nunha posición intermedia entre o 
goberno central dos Estados e os de nivel local ou municipal da administración 
pública(17).  

 
Unha condición especial para a existencia destes “mesogobernos” ou 

“mesocomunidades” establecese en torno a súa inserción en Estados plurais e 
descentralizados, sometidos ao escrutinio de parlamentos rexionais. Aquí operan unha 
                                                           
( 12 ) KEATING, M., ALDECOA, F., (eds), Paradiplomacia: las relaciones internacionales de las 
regiones, Madrid, Marcial Pons, 2001. Citado en  UGALDE ZUBIRI, Alexander, La Acción 
Exterior…op.cit 
(13) UGALDE ZUBIRI, Alexander, La Acción Exterior…op.cit 
(14) Ibid 
(15) Ibid 
( 16)

 PETSCHEN, Santiago, La Europa de las Regiones, Generalitat de Catalunya, Institut d'Estudis 
Autonòmics, 1992. Citado en UGALDE ZUBIRI, Alexander, La Acción Exterior…op.cit. 
(17) UGALDE ZUBIRI, Alexander, La Acción Exterior…op.cit. 
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multiplicidade e diversidade de casos, que van desde “nacións sen Estado” (Catalunya, 
Escocia), “rexións” (Bruxelas, Véneto), “áreas metropolitanas” (Londres, Berlín) ou 
incluso pequenos “Estados-nación” (Malta, Estonia)(18). 

 
Finalmente, están as “entidades subestatais”, tamén identificadas como 

“entidades infraestatais”, “entidades subnacionais”, “Estados non soberanos” e 
incluso “actores subnacionais territoriais” que, a todas luces, pode intensificar un nivel 
de confusión e de equívocos á hora de identificalas tanto en Europa como noutros 
contextos, como son os casos de EUA ou Canadá. Incluímos aquí a entidades non 
estatais inseridas dentro da estrutura política e administrativa dun determinado Estado 
ou Nación pero cun considerable (aínda que menor) grao de autonomía política. Quebec 
sería considerado o caso mais perceptible e avanzado de “entidade subestatal” con 
participación internacional, pero outros exemplos identifícanse en torno a Escocia ou 
Catalunya(19). 

 
2.1.3) “Microdiplomacia” e “Paradiplomacia” 
 

 Un aspecto relevante que reflicte a actuación, principalmente de cara ao exterior, 
destes órganos, sexan identificados como Gobernos Non Centrais, Estados-rexión, 
Mesogobernos ou Entidades subestatais, son os fenómenos da “microdiplomacia” e da 
“paradiplomacia”, ambas de carácter menor e diferenciadas da diplomacia tradicional 
(“macrodiplomacia”) elaborada polos gobernos e administracións centralizadas dos 
Estados.  
 
 Como sostén Ivo D. Duchacek, existen catro vertentes distintas que definen os 
fenómenos de “microdiplomacia” e “paradiplomacia”: a “microdiplomacia 
transfronteiriza rexional”, definida en torno a relacións de cooperación transfronteiriza 
entre territorios veciños; a “microdiplomacia transrexional”, como contactos con outras 
entidades similares doutros países (entre Quebec e Escocia, por tomar un exemplo); a 
“paradiplomacia global”, como contactos entre estas entidades con gobernos estatais 
centralizados (Galicia con Brasil, por exemplo); e, finalmente, a “protodiplomacia”, 
moito mais avanzada no sentido de que se realiza entre estas entidades cunha actividade 
internacional orientada a unha futura separación territorial co respecto a un determinado 
Estado, e que busca converterse nun Estado soberano( 20 ) con recoñecemento 
internacional. Eventualmente, aquí podemos abordar casos concretos como Palestina ou 
Sáhara. 
 
 No contexto europeo pódense identificar exemplos de relevancia na concreción 
de accións exteriores de “paradiplomacia” ou “microdiplomacia”. Como entidades 
pertencentes ao federal Estado belga, Flandres e Valonia manteñen diversas delegacións 
no exterior, con oficinas propias ou incluso utilizando as representacións do servizo 
exterior belga. No caso do goberno flamenco, este mantén delegacións en máis de 60 

                                                           
(18) Ibid 
(19) Ibid 
(20) DUCHACEK, Ivo D., The Territorial Dimension of Politics: Within, Among and Across Nations, 
Westview Press, 1986. Citado en UGALDE ZUBIRI, Alexander, La Acción Exterior…op.cit. 
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países, sendo as súas representacións mais emblemáticas as de Berlín, A Haia, París, 
Londres, Viena, Washington e Pretoria.  
 

No vaso de Valonia, esta ten 17 delegacións propias, entre as que destacan París, 
Xenebra, Quebec, Santiago de Chile, Baton Rouge (Louisiana, EUA), Tunisia, Rabat, 
Alxer, Dakar e Hanoi, cifra que ascendería a máis de 80 países se incluímos as súas 
delegacións a través de agregados económicos e comerciais nas embaixadas belgas. Por 
outra banda, Escocia abriu unha delegación de intereses escoceses na embaixada 
británica en Washington mentres Euskadi ten delegacións propias en México, Santiago 
de Chile, Bos Aires e Caracas(21).  

 
No caso de Galicia, é importante mencionar a existencia das Delegacións 

Exteriores da Xunta de Galicia en Montevideo (Uruguai), Bos Aires (Arxentina) e 
Bruxelas (Unión Europea), valoradas nun elevando nivel de interese estratéxico. As 
dúas primeiras Delegacións prestan un importante servizo de asistencia social a 
milleiros de emigrantes galegos neses países suramericanos mentres que a oficina de 
Bruxelas supón o baluarte da canalización dos fondos comunitarios por parte da 
Xunta(22). 

 
A modo de conclusión deste breve preámbulo, compre considerar que a 

emerxencia desta diversidade de actores non estatais que acabamos de identificar, así 
como a súa actividade internacional, non é un fenómeno exclusivamente europeo nin 
occidental, así como tampouco conforma un carácter conxuntural. Corresponde a unha 
tendencia de carácter mundial, manifestado en torno ao impulso de fenómenos como a 
transnacionalización, a globalización, a auxe do nacionalismo rexional e a crise do 
Estado-nación, e que verifica unha evidente proxección a futuro. 

 
Un exemplo desta ampliación da cooperación transfronteiriza cara ámbitos fóra 

de Europa está establecido en torno á creación da denominada “Catro Motores para 
Europa”, conformada por Baden-Württemberg, Catalunya, Lombardía e Rhône-
Alpes(23). Creada en setembro de 1988 como entidade orientada a fortalecer as relacións 
entre os seus membros e para intensificar o proceso de integración europea, en xuño de 
1990 ampliou o seu campo de acción ao subscribir un convenio de cooperación coa 
provincia canadense de Ontario, traspasando por tanto o seu ámbito inicial e 
estritamente europeo(24). 
 
 
 
 
 
                                                           
(21) UGALDE ZUBIRI, Alexander, La Acción Exterior…op.cit. 
(22) “Galicia mantendrá sus oficinas exteriores en Buenos  Aires, Montevideo y Bruselas”, El Mundo 
(España), 24 de xaneiro de 2012. Ver en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/01/24/galicia/1327406181.html 
(23) BELTRÁN, Susana, “La Cooperación Transfronteriza e Interterritorial: un clásico renovado”, Revista 
d´Estudis Autonòmics i Federals, Generalitat de Catalunya, Institut d´Estudis Autonòmics, Nº 4, 2007, 
pp. 215-246. Ver en: http://www10.gencat.net/drep/binaris/reaf4_Beltran_tcm112-59980.pdf   
(24) Ibid 
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2.2) Os antecedentes da Cooperación Transfronteiriza: o impulso dende o 
Consello de Europa 

 
Independentemente das dicotomías e diverxencias de orde teórico e conceptual, 

a Rexión forma parte dunha realidade política, xurídica e administrativa en Europa que, 
potencialmente e ao carón do proceso de integración europeísta da posguerra, permitiu 
vertebrar diversos canais de cooperación dentro das súas fronteiras.  

 
Por este motivo, a Unión Europea alentou desde os seus comezos a impulsión 

dun sistema internacional mixto de actores, onde Estados, rexións ou localidades actúan 
baixo diversas variables e incentivos de cooperación(25).  Así, o primeiro actor europeo 
que se ocupou do proceso de cooperación, neste caso internacional, foi o Consello de 
Europa, organismo creado en Londres en 1949 co obxectivo de favorecer un espazo 
democrático común e de defensa dos dereitos humanos en Europa(26).  

 
Con anterioridade, compre observar como antecedentes das “eurorrexións” a 

creación en 1913 da Unión Internacional de Autoridades Locais, unha organización 
que posteriormente fundou en 1951 o Consello de Municipios e Rexións de Europa(27). 
Non obstante, a posterior creación das Rexións Transfronteirizas e o proceso de 
Cooperación Transfronteiriza en Europa teñen a súa orixe na década de 1950, con 
marco referencial no Norte de Europa, tal e como argumenta o profesor da Universidade 
de Vigo, Argimiro Rojo: 

 
“Las primeras experiencias de CTF en Europa las encontramos en los países 

nórdicos a través de las denominadas Agrupaciones Escandinavas, las cuales se 
constituyen tras la creación en 1952 del Consejo Nórdico integrado por Dinamarca, 
Noruega, Suecia, Finlandia e Islandia; posteriormente, en 1962 se firma el Tratado de 
Helsingfors, que establece el marco legal, a la vez que define los diversos ámbitos de 
cooperación entre las partes. Al amparo de estos acuerdos van surgiendo las distintas 
experiencias de cooperación en la región, como es el caso del Consejo de Oresud, el de 
Nordkalotten o el de Kvarken. En 1958 se crea la EUREGIO, en el transcurso de la 
primera conferencia transfronteriza celebrada entre asociaciones de municipios 
pertenecientes a los enclaves de Enschede (Holanda) y Gronau (Alemania), teniendo 
como principal objetivo la mejora de las infraestructuras locales; a partir de 1966 se 
establece el Grupo de Trabajo, seguido de un Secretariado, encargados de canalizar la 
cooperación a ambos lados de la frontera. En 1963 nace la Regio Basiliensis, así 
denominada por tener a la ciudad de Basilea como epicentro de la nueva entidad 
territorial, estando integrada por territorios pertenecientes a Suiza, Francia y 

                                                           
(25) LETAMENDÍA, Francisco, “Cooperación Transfronteriza Europea: regulación, historia y trabajo”,  
Documents d´Anàlisi Geográfica, Universitat Autónoma de Barcelona, Vol. 56/1, 2010. Ver en: 
http://www.raco.cat/index.php/DocumentsAnalisi/article/viewFile/194170/260281  
(26) COLETTI, Raffaella, “Cooperación Transfronteiriza y trayectorias de desarrollo: aprendizaje de la 
experiencia europea”, Centro Studi di Politica Internazionale (CESPI), Documento preparado para o X 
Congreso “Las Regiones Fronterizas en Transición”, celebrado conxuntamente en Arica (Chile) e Tacna 
(Perú), 25-28 de maio de 2009. Ver en: http://www.cespi.it/PDF/BRIT_COLETTI.pdf 
( 27 )

 DOMÍNGUEZ CASTRO, Luís, “Europa e a fronteira luso-galaica: Historia e Reencontro” en 
DOMÍNGUEZ CASTRO, Luís e VENADE, Nuno (coordinadores), As Euro-regiões e o futuro da 
Europa: o modelo da Euro-região Galiza-Norte de Portugal, Eixo Atlántico, Porto, 2004. Páxina 4. 
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Alemania, y asumiendo como uno de sus principales objetivos llevar a cabo un proceso 
integrador a lo largo de todo el eje del Rhin”(28). 

 
Estas primeiras experiencias formais de cooperación transfronteiriza entre 

autoridades sub-estatais en Europa, a mediados da década de 1950, estaban enmarcadas 
dentro dunha forte centralización política e administrativas dos gobernos europeos, 
especialmente nas actividades ligadas ás relacións exteriores. Dende este punto de vista, 
a Cooperación Transfronteiriza en Europa representou un dos primeiros espazos nos que 
as autoridades locais e rexionais puideron experimentar a súa proxección exterior e 
formalizar as súas actividades de “paradiplomacia”.  

 
Deste modo, compre tomar en conta a creación en 1963 da Regio Basilensis, en 

torno á cidade industrial suíza de Basilea e comprendendo territorios de Suíza, Alemaña 
e Francia como entidade de cooperación dende a perspectiva do desenvolvemento 
rexional, as infraestruturas de transporte e comunicación e iniciativas culturais 
comúns(29).  

 
En 1971 constituíuse a Asociación de Rexións Fronteirizas Europeas (ARFE), 

organizada polo Consello de Europa, con sé na localidade alemá de Gronau e 
estendendo a súa marxe de actuación cara as fronteiras do Leste alemá, dos Alpes, os 
Pirineos e a península ibérica. Galicia foi a primeira comunidade autónoma española en 
afiliarse á ARFE en 1986(30).  

 
A ARFE atribúe catro tipos de valores á Cooperación Transfronteiriza: un valor 

político, relativo a súa contribución ao proxecto europeo de integración, principios de 
subsidiariedade, cohesión, partenariado, etc; un valor institucional, que permita a 
implicación dos actores públicos; un valor socioeconómico, orientado á mobilización e 
participación de actores como sindicatos, empresarios, asociacións, etc, na elaboración 
de políticas de desenvolvemento, de planificación territorial e de infraestruturas de 
transportes; e un valor sociocultural, que permitan a divulgación de coñecementos 
sobre a Rexión Transfronteiriza, o seu patrimonio histórico, cultural e lingüístico, a 
creación de redes de expertos universitarios, etc(31). 

 
Outros organismos que serviron como antecedentes para afianzar a Cooperación 

Transfronteiriza foron a Conferencia Europea de Poderes Locais, creado en 1957 polo 
Consello de Europa como foro de diálogo dos representantes das entidades locais dos 
países membros, e que foi avanzando cara a creación en 1975 da Conferencia de 
Poderes Locais e Rexionais de Europa (CPLRE) que, a partir de 1994, denomínase  
Congreso de Poderes Locais e Rexionais, constituída por dúas cámaras, unha para os 
poderes locais e outra para os poderes rexionais(32).  

                                                           
(28)

 ROJO, Argimiro, “La Cooperación Transfronteiriza y sus consecuencias: hacia la reestructuración 
territorial en Europa”, op.cit 
(29)

 DOMÍNGUEZ CASTRO, Luís, “Europa e a fronteira lusog-galaica: Historia e Reencontro”, op.cit, 
páxinas 4-5. 
(30)

 Ibid, páx. 4-5 
(31)

 LETAMENDÍA, Francisco (2010), “Cooperación Transfronteriza Europea…”, op.cit 
(32) Ibid, páx. 8-9 
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Paralelamente, en 1973 creouse a Conferencia de Rexións Periféricas e 
Marítimas (CRPM)( 33 ), conformada actualmente por 160 rexións de 28 Estados 
europeos agrupadas en 7 comisións xeográficas: Mar Báltico, Mar do Norte, Arco 
Atlántico, Comisión das Illas, Comisión Intermediterránea, Comisións dos Balcáns e 
Comisión do Mar Negro(34).  

 
Outros organismos son a Asemblea das Rexións de Europa (ARE), creada en 

1985 e que constitúese como o mais destacado foro de encontro rexional, conformado 
por 252 rexións de 30 países. A ARE destaca por ser o principal órgano de 
representación rexional de índole político con influencia ante os Estados e institucións 
supraestatais europeas, impulsando igualmente a acción exterior dos anteriormente 
denominados Gobernos Non Centrais (GNC)( 35 ). A través da ARE, as entidades 
rexionais con maior peso político crearon a Conferencia de Rexións con Competencias 
Lexislativas (REG-LEG), conformada por territorios con parlamentos e gobernos 
elixidos de forma directa e que ostenta poderes autonómicos de carácter lexislativo(36). 
Galicia participa con frecuencia nas conferencias da REG-LEG. 

 
 Ao mesmo tempo, a aceleración do proceso de integración europeo intensificou 
e contribuíu dun xeito decisivo na creación de entidades de Cooperación 
Transfronteiriza. Neste sentido, abórdanse dous documentos clave: o primeiro é a 
Convención Xeral de Cooperación Transfronteiriza das Colectividades ou Autoridades 
Territoriais, mellor coñecido como a Convención de Madrid, impulsado polo Consello 
de Europa en 1980( 37 ). Neste documento ofreceuse aos países asinantes un marco 
xurídico compartido para a Cooperación Transfronteiriza entre autoridades subestatais, 
sendo estas rexionais e locais(38). 
 

O segundo documento clave é a Recomendación da Comisión Europea, con data 
do 9 de outubro de 1981, favorable ao lanzamento das iniciativas relativas á 
Cooperación Transfronteiriza en Europa. Deste modo, comezaron a crearse diversas 
estruturas organizativas comúns, como os Consorcios, os Consellos, as Asociacións, as 
Comunidades de Traballo, as Agrupacións Europeas de Interese Económico, as 
Sociedades Cooperativas Europeas, as Agrupacións Europeas de Cooperación 
Territorial (AECT), e a Agrupación Transeuropea de Cooperación Territorial(39). 

 
Paralelo ao proceso de creación e impulso das entidades de Cooperación 

Transfronteiriza en Europa, resulta notorio que a partir da década de 1980, comeza a 
observarse un marcado interese sobre a investigación e a análise do proceso de 
Cooperación Transfronteiriza e da viabilidade das diversas entidades e Rexións 
Transfronteirizas que, incluso, transcende o ámbito europeo. Neste sentido, apareceron 
                                                           
(33) Páxina web: http://www.crpm.org/index.php?act=2   
(34)

 UGALDE ZUBIRI, Alexander, La Acción Exterior…op.cit. 
(35) Ibid 
(36) Ibid 
(37)

 COLETTI, Raffaella, “Cooperación Transfronteiriza y trayectorias de desarrollo: aprendizaje de la 
experiencia europea”, op.cit 
(38) Ibid 
(39) ROJO, Argimiro, “La Cooperación Transfronteiriza y sus consecuencias: hacia la reestructuración 
territorial en Europa”, op.cit  
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o Centre for International Borders Research en Belfast; a International Boundaries 
Research Unit en Durham (Reino Unido); a Association for Borderlands Studies en 
Canadá; o Danish Institute of Border Region Studies en Dinamarca; o Geopolitical and 
International Boundaries Research  Centre en Londres; o Nijmegan Centre for Border 
Research en Holanda; o Peipsi Centre for Transboundary Cooperation en Estonia; e o 
Trans-border Institute da Universidade de San Diego (California) (40). 
 

2.3) Fundamentos e lexitimación da CTF: un proceso homoxéneo? 
 
Considerando que o impulso do proceso de integración europea favoreceu, 

dende o seu comezo, ás iniciativas de Cooperación Transfronteiriza en diversas rexións 
europeas, compre observar un apartado sobre os fundamentos e significados nos que se 
asenta a Cooperación Transfronteiriza en Europa. 

 
Continuando co profesor Argimiro Rojo, existen dúas fases que exemplifican os 

fundamentos propios das CTF. A primeira é de carácter primordialmente funcional, 
derivados das condicións de veciñanza, tentando facilitar a mobilidade das persoas, 
produtos, recursos, servizos e iniciativas de todo tipo, e afectando principalmente as 
actividades relacionadas co medio ambiente, a inmigración, a extinción de incendios, a 
protección civil, a cultura, a educación, a sanidade, o ocio, os deportes ou o crime 
organizado, entre outros.  

 
A segunda dimensión tería que ver coa oportunidade favorable que outorga a 

CTF para reparar un agravio e unha débeda histórica contraída coas rexións e territorios 
transfronteirizos, así como coas súas poboacións, tralo prolongado proceso de 
constitución dos Estados nacionais, a desmembración e a separación “traumática” de 
diversos territorios, comunidades nacionais, comarcas ou rexións (41). Por tanto, a CTF 
comeza a ser percibida como un “instrumento útil e indispensable para invertir la 
inercia histórica de alejamiento, marginación y separación y para tender puentes 
(bridge-builders) entre las zonas fronterizas y dar así, respuesta a múltiples inquietudes 
y problemas existentes a un lado y otro de la frontera raya”(42).  

 
Por tanto, a consolidación das CTF constitúe un proceso irreversible dentro da 

dinámica de construción eurorrexional e que comeza a ser percibido, igualmente, como 
“un proceso natural y necesario, absolutamente legítimo, y por ello mismo inevitable, 
encaminado a la puesta en común de todo tipo de iniciativas que conduzcan a la 
construcción (o re-construcción) de un territorio plenamente integrado, dando lugar a 
lo que en buena lógica deberíamos empezar a denominar las Eurorregiones 
históricas” (43). 

 

                                                           
(40) COLETTI, Raffaella, “Cooperación Transfronteiriza y trayectorias de desarrollo: aprendizaje de la 
experiencia europea”, op.cit 
(41) ROJO, Argimiro, “La Cooperación Transfronteiriza y sus consecuencias: hacia la reestructuración 
territorial en Europa”, op.cit 
(42) Ibid 
(43) Ibid 
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Se observamos a evolución do proceso de construción de Eurorrexións e 
entidades de Cooperación Transfronteiriza en Europa, notamos igualmente un elevado 
grao de homoxeneidade xeográfica, histórica, sociocultural e incluso xeopolítica en 
varias destas entidades e iniciativas, principalmente nos territorios pertencentes a 
Alemaña e Holanda, Alemaña e Dinamarca, Finlandia, Suecia e Noruega, Irlanda e 
Irlanda do Norte, Italia e Eslovenia, España e Francia (País Vasco e Aquitania, 
Catalunya-Languedoc-Rousillón), España e Portugal (Galicia e Norte de Portugal), 
Francia, Suíza e Alemaña(44), e outras mais en Europa Central e do Leste. 

 
Non obstante, esta visualización xeográfica implica abordar algunhas 

interrogantes: existen territorios europeos mais proclives para a Cooperación 
Transfronteiriza? Qué eixes xeográficos, territoriais ou incluso xeopolíticos podemos 
establecer á hora de observar a evolución e dinámica do proceso de Cooperación 
Transfronteiriza en Europa?  

 
Reproducimos así a seguinte reflexión do profesor Francisco Letamendía, no que 

se exemplifica cales son os territorios europeos mais proclives á Cooperación 
Transfronteiriza, dividindo o mesmo en tres eixes principais: o Eixe Lotarinxio: o Arco 
Mediterráneo; e o Arco Atlántico(45): 

 
“La estructura de oportunidades para la cooperación transfronteiriza es óptima 

en los territorios situados en la dorsal central europea, el Eje Lotaringio, y disminuye, 
aunque no de igual modo, en los otros dos ejes: el Arco Mediterráneo y el Arco 
Atlántico. El Arco Mediterráneo es un espacio de intensas e históricas relaciones entre 
sus territorios (el Mare Nostrum romano), de convergencia de culturas, tradiciones y 
estilos de vida. Ello le capacita para competir con el que sigue siendo hoy en día el eje 
dominante, el Eje Lotaringio, dorsal central europea de las antiguas ciudades estado 
que se extiende desde el sudeste inglés, pasando por los Países Bajos, Renania alemana 
y Suiza, hasta el valle del Po italiano. La debilidad y la excentricidad del Eje Atlántico 
como eje gobernador de externalidades positivas contrasta, por el contrario, con las de 
los dos ejes (o arcos) antes citados. La comunidad atlántica no descansa, en efecto, ni 
en la homogeneidad cultural de sus regiones ni en su unidad económica, puesto que su 
único rasgo común es la presencia del océano; los flujos económicos son limitados y  
mientras que unas regiones se desarrollan, otras se degradan”. 

 
Baixo esta premisa, resulta esencial reflexionar en qué medida podemos 

considerar a persistencia destes tres eixes (Lotarinxio, Arco Mediterráneo e Arco 
Atlántico) como marcos de referencia clave no proceso da Cooperación Transfronteiriza 
europea.  

 
O profesor Letamendía outorga ao Eixe Lotarinxio un papel estelar clave na 

configuración de entidades de Cooperación Transfronteiriza en Europa, rivalizado polo 
Arco Mediterráneo. Factores como a proximidade xeográfica e unha historia e culturas 
comúns fundamentan a súa reflexión como eixes de maior calado para a Cooperación 
Transfronteiriza, en clara discordancia co Arco Atlántico, sen homoxeneidade cultural 
                                                           
(44) Ibid 
(45)

 LETAMENDÍA, Francisco, “Cooperación Transfronteriza Europea…”, op.cit 
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nin unidade económica, unicamente vertebrados en torno a proximidade das súas 
rexións e cidades co Océano Atlántico. 

 
Como observaremos mais adiante na clasificación das entidades de Cooperación 

Transfronteiriza en Europa, resultaría igualmente relevante ampliar o caudal de 
identificación doutros eixes xeográficos e xeopolíticos que permitan visualizar outras 
realidades de Cooperación Transfronteiriza.  

 
Cabe por tanto, reflexionar sobre a eventualidade dun Eixe Nórdico, en torno á 

confluencia territorial entre Alemaña, Dinamarca, Suecia e Noruega, ou ben dun Eixe 
Báltico, composto polas tres ex repúblicas soviéticas do Báltico (Letonia, Lituania e 
Estonia) xunto con Finlandia. Na medida en que a Cooperación Transfronteiriza avanza 
cara o Leste europeo, eventualmente poderían identificarse a existencia doutros eixes, 
como o danubiano ou balcánico, etc. Todos eles paralelamente vanse vertebrando, 
directa ou indirectamente, de cara aos xa identificados eixes Lotarinxio, Mediterráneo e 
Atlántico. 
 

2.4) As modalidades e tipoloxías da CTF 
 
A maioría das RTF operan baixo denominacións como “Eurorrexión”, 

“Comunidade de Traballo” e “Eurodistrito”. Neste sentido, compre sinalar que a 
Comunidade de Traballo Galicia-Norte de Portugal (1991) constitúe toda unha 
referencia europea no seu funcionamento e dinamismo e, principalmente, trala creación 
a partir de 2008 da Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT).  

 
A partir de xullo de 2006, a Cooperación Transfronteiriza en Europa entra nunha 

nova fase coa creación dunha figura con personalidade xurídica, a Agrupación Europea 
de Cooperación Territorial (AECT), das que actualmente existen vintetrés (23) 
entidades, segundo denota a páxina web do Comité das Rexións de Europa( 46 ), 
actualizado ata setembro de 2011. Estas AECT´s formalmente constituídas son:  

 
- Abaúj-Abaujban (Hungría e Eslovaquia, constituída en 2010) 
- Amphictyony-Anfizionia- (Grecia, Italia, Francia, Chipre, 2008) 
- ArchiMed (España, Chipre, Italia, 2011) 
- Arrabona (Hungría e Eslovaquia, 2011) 
- Bánát-Triplex Confinium (Romanía, Hungría, Serbia, 2011) 
- Hospital de la Cerdanya (España e Francia, 2010) 
- Duero-Douro (España e Portugal, 2009) 
- Espacio Portalet (Francia e España, 2010) 
- Eurodistrict Saar-Moselle (Francia e Alemaña, 2010) 
- Eurodistrict Strasbourg-Ortenau (Francia e Alemaña, 2010) 
- Euroregioó Pirineus-Mediterrània (Francia e España, 2009) 
- Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino (Italia e Austria, 2011) 
- Galicia e o Norte de Portugal (España e Portugal, 2008) 

                                                           
(46) “European Grouping of Territorial Cooperation (EGTC)”, Committee of the Regions. Páxina web: 
http://portal.cor.europa.eu/egtc/en-US/Pages/welcome.aspx 
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- INTERREG-Programme Grande Région (Francia, Alemaña, Bélxica e 
Luxemburgo, 2010) 

- Euroregion Ister-Granum (Hungría e Eslovaquia, 2008) 
- Karst-Bovda (Eslovaquia e Hungría, 2009) 
- Eurometropole Lille-Kortrijk-Tournai (Francia e Bélxica, 2008) 
- Linieland van Waas en Hulst (Bélxica e Países Baixos, 2011) 
- Pirineus-Cerdanya (Francia e España, 2011) 
- Pons Danubii (Eslovaquia e Hungría, 2010) 
- West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d´Opale (Francia e Bélxica, 

2009) 
- Territorio dei Comuni: Comune di Gorizia, Mestna Obcina Nova Gorica e 

Obcina Sempeter-Vrtojba (Italia e Eslovenia, 2011) 
- Ung-Tisza-Túr-Sajó (UTTS) (Hungría e Eslovaquia, 2009) 
- ZASNET: Associação de Municipios da Terra Fria do Nordeste 

Transmontano, Associação de Municipios da Terra Quente Transmontana, 
Diputación Provincial de Zamora, Diputación Provincial de Salamanca, e 
Ayuntamiento de Zamora (Portugal e España, 2010). 

 
Na actualidade, están desenvolvéndose outras entidades de AECT´s(47), algunhas 

delas constituídas ao longo de 2012: 
 
- Medgidia-Silistra (Romanía e Bulgaria) 
- Code 24 (Corridor ferroviario de Rotterdam a Genoa, engloba a Países 

Baixos, Alemaña, Suíza e Italia) 
- Ostbahn (Eastern Railway) (Alemaña, Polonia, Rusia) 
- Parc Marin International Bouches de Bonifacio (Francia e Italia) 
- TRITIA (Eslovaquia, República Checa, Polonia) 
- Ulm-Vienna-Budapest (Alemaña, Austria, Hungría) 
- Euroregion Alps-Mediterranean (Italia e Francia) 
- Euranest (Bélxica, Francia, Italia e Suíza) 
- Bulgaria Romanian EGCT on Common Navigation on the Danube (Bulgaria 

e Romanía) 
- Euregio Meuse-Rhine EGTC (Alemaña e Bélxica) 
- Agglomération franco-luxembourgeoise “Alzette-Belval”  (Francia e 

Luxemburgo) 
- Euroregion Neise-Nisa (Alemaña, Polonia e República Checa) 
- National Park Area Alpi Marittime/Mercantour (Francia e Italia) 
- Alpen-Adria (Italia, Austria, Eslovenia, Hungría e Croacia) 
- Eurodistrict Oderland Nad Odrze (Alemaña e Polonia) 
- Eurocidade Chaves-Verín (Portugal e España) 
- Europaregion Donau-Moldau (Alemaña e República Checa) 
- Euroregion Corridor VIII (Italia, Albania, Macedonia e Bulgaria) 
- Ung-Tisza-Túr-Sajó (UTTS) (Hungría, Eslovaquia, Romanía e Ucraína) 

 

                                                           
(47)

 “European Grouping of Territorial Cooperation (EGTC) in construction”, Committee of the Regions. 
Páxina web: http://portal.cor.europa.eu/egtc/en-US/Register/preparation/Pages/welcome.aspx 
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Desde 2004, o Consello de Europa traballa na creación dunha nova entidade 

xurídica, a Agrupación Eurorrexional de Cooperación (AEC), finalmente aprobada a 
finais de 2009. 

 
Precisamente, e a escala europea, tal e como reflicte a profesora Susana 

Beltrán(48), a figura da AECT: “(…) va a suponer una nueva e interesante herramienta 
para la cooperación transfronteriza e interterritorial desarrollada por las 
Comunidades Autónomas. Sobre todo porque supone un salto cualitativo en la creación 
de organismos de cooperación entre entidades territoriales de muy diversas índole, 
incluyendo a Estados, y despeja dudas sobre la naturaleza jurídica de estos organismos 
que en ningún caso estarán regidos por el derecho internacional público ni serán 
sujetos de este ordenamiento”. Non obstante, a propia autora cuestiona se, unha vez 
constituída,  a AECT terá capacidade para celebrar convenios con terceiros Estados a fin 
de levar a cabo proxectos conxuntos(49).  
 

Dende a perspectiva conceptual, a Cooperación Transfronteiriza (CTF) pode 
definirse como “a colaboración máis ou menos institucionalizada que se desenvolve 
entre autoridades e/ou entidades subestatais de un ou varios Estados, e o seu máximo 
expoñente é a creación de organismos de cooperación, orientada á coordinación 
vertical e horizontal de políticas e de accións”. Pola súa banda, as RTF se definen 
como “a unidade territorial delimitada composta polas autoridades territoriais 
participantes en cada acción de cooperación transfronteiriza”. 

 
Outro concepto, neste caso emanado oficialmente do Consello de Europa (1980) 

estimaría un fenómeno onde “cada proyecto común destinado a reforzar y a desarrollar 
las relaciones de vecindad entre colectivos o autoridades territoriales dependendientes 
de dos o más partes contrayentes, así como las firmas de acuerdos y pactos útiles para 
tal objetivos (…) definida como una colaboración entre autoridades subnacionales más 
allá de los límites fronterizos nacionales”(50). 
 

En canto á súa tipoloxía(51), as entidades de CTF en Europa poden identificarse 
en torno a: 

 
1) Niveis de intensidade da cooperación (Alta ou Baixa); 

                                                           
(48) BELTRÁN, Susana, “La Cooperación Transfronteriza e Interterritorial: un clásico renovado”, op.cit 
(49) Ibid 
(50) PERKMANN, Markus (2003): “Cross Border Region in Europe. Significance and Drivers of Regional 
Cross-Border Cooperation”, en European Urban and Regional Studies, Vol. 10. Nº 2, pp. 153-171. 
Citado en COLETTI, Raffaella, “Cooperación Transfronteiriza y trayectorias de desarrollo: aprendizaje 
de la experiencia europea”, op.cit 
( 51 ) OLIVERAS GONZÁLEZ, Xavier, DURÀ GUIMERÀ, Antoni e PERKMANN, Markus, “Las 
Regiones transfronterizas: balance de la regionalización de la cooperación transfronteriza en Europa 
(1958-2007)”,  Documents d´Anàlisi Geográfica, Universitat Autónoma de Barcelona, Vol. 56/1. 2010. 
Ver en: http://www.raco.cat/index.php/DocumentsAnalisi/article/viewFile/194167/260278. 
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2) Escala da cooperación (Micro ou Macro), dividida igualmente en 
Microcoperación integrada (mI) e Microcooperación Emerxente (mE) e 
Macrocooperación Integrada (MI) e Macrocooperación Emerxente (ME). 

 
Predomina a existencia de entidades de baixa intensidade, especialmente das 

micorrexións correspondentes ao nivel de Microcooperación Emerxente (mE), 
calculadas en torno a un 67% das mais de 130 entidades existentes (63 casos en total).  

 
Por distribución xeográfica, compre salientar catro grandes áreas de CTF: 

- Europa Occidental: predominio da CTF de alta intensidade e de nivel local; 
- Escandinavia e Báltico: alta intensidade e de nivel rexional; 
- Europa Oriental: intensidade emerxente (data máis recente) e de nivel local; 
- Europa meridional: intensidade emerxente (tamén recente) e de nivel rexional. 

 
2.5)  Os actores da CTF e das Eurorrexións 

Os protagonistas da cooperación transfronteiriza europea son os gobernos 
intermedios e locais. Idealmente, na cooperación transfronteiriza deberían participar os 
actores públicos e privados de ambos os lados do límite fronteirizo e ser incluídos nos 
distintos ámbitos da vida cotiá. Esta definición implica que é necesaria a acción 
transfronteiriza en todos os niveis, nacionais, rexionais e locais, o que implica tamén o 
inevitable xurdimento de conflitos polas competencias(52). 

 
A Rexión Transfronteiriza, entendida como área territorial que inclúe a dúas -ou 

máis- zonas de fronteira que se asoman a un límite fronteirizo, está gobernada a nivel 
político e administrativo por distintos suxeitos:  

 
- Estados lindeiros, cuxas políticas determinan o grao de peche/apertura do límite 

fronteirizo;  
- Eventuais entidades supranacionais, por exemplo a Unión Europea (UE), que 

ten un papel chave na definición do marco e directrices dos procesos de 
integración do territorio;  

- Municipios e os gobernos intermedios situados na área de fronteira, que 
administran as relacións cotiás que poidan levar a cabo ao redor do límite 
fronteirizo;  

- Eventuais institucións transfronteirizas, especificamente encargadas da xestión 
da área, que poden ser constituídas a nivel interestatal, interregional ou local. 

 
Ademais, nunha Rexión Transfonteriza participan distintos actores do sector 

privado que interaccionan na fronteira. A xestión dos límites fronteirizos e da 
Cooperación Transfronteiriza, son exemplos de gobernanza a múltiples niveis: vertical, 
posto que existe unha división de funcións entre os diferentes niveis institucionais e hai 

                                                           
(52)

 COLETTI, Raffaella, “Cooperación Transfronteiriza y trayectorias de desarrollo: aprendizaje de la 
experiencia europea”, op.cit 



21 

 

unha interacción entre eles; e horizontal, debido á participación dos distintos actores dos 
territorios.  

 
Na práctica, o nivel de participación dos diferentes actores varía moito de acordo a 

cada experiencia, e non é posible identificar un modelo unívoco. Os temas que 
caracterizan a Cooperación Transfronteiriza responden ao desexo de afrontar de xeito 
conxunto os problemas da vida cotiá ligados fundamentalmente ao desenvolvemento 
económico, medio ambiente, infraestruturas e á posta en valor do patrimonio cultural. A 
estes temas poden agregarse: o emprego e protección social, o ordenamento territorial, a 
demografía e saúde e a administración e impostos.  

 
É moi importante aclarar que “a cooperación transfronteiriza entre comunidade e 

autoridade local non representa un poder adicional asignado ás comunidades de 
fronteira, senón máis ben un modo de exercer o seu propio poder. As comunidades e as 
autoridades locais activan as cooperacións baseándose na lexislación que determina os 
seus poderes, principios procesuais e control das súas decisións. A cooperación 
transfronteiriza, polo tanto, pode verse como unha prolongación das políticas locais de 
planificación espacial e de desenvolvemento, baseada nun consenso entre os actores de 
ambos os lados da fronteira”. (Consello de Europa, 2006).  

 
No relativo ás Eurorrexións, as mesmas corresponden a estruturas que nacen “dende 

abaixo” cunha forma organizativa e xurídica única, con características comúns: son 
permanentes, teñen unha identidade separada dos seus países membros, recursos 
administrativos, técnicos e financeiros propios, mecanismos internos de toma de 
decisións, que contan na súa maioría cun Consello, unha Presidencia, Grupos de 
Traballos divididos por temáticas e unha Secretaría(53).  

 
A partir da década de 1970 comeza a implantarse un segundo tipo de Eurorrexión, 

denominado Comunidades de Traballo, que posúen unha extensión xeográfica mais 
ampla e que nacen de acordo a obxectivos específicos, xeralmente ligados ao 
desenvolvemento económico(54).  
 

A continuidade temporal das relacións fronteirizas levou á creación de institucións 
específicas para a xestión da cooperación transfronteiriza: as Eurorrexións. Estas son 
estruturas que nacen desde abaixo e que teñen unha forma organizativa e xurídica única. 
Cada fronteira caracterízase por elementos históricos e políticos propios que a 
distinguen das demais; polo tanto, as formas e os contidos da interacción entre 
autoridades locais serán moi diferentes en función dos contextos, é dicir que as 
diferenzas determinadas polos límites fronteirizos á hora de organizar as áreas de 
fronteira, fan moi difícil realizar unha análise homoxénea.  

 

                                                           
(53)

 PERKMANN, Markus (2007): “Construction of New Territorial Scales: a Framework and Case Study 
of the EUREGIO Cross Border Region” en Regional Studies, Vol. 41, Nº 2, pp. 253-266. Citado en: 
COLETTI, Raffaella, “Cooperación Transfronteiriza y trayectorias de desarrollo: aprendizaje de la 
experiencia europea”, op.cit 
(54) COLETTI, Raffaella, “Cooperación Transfronteiriza y trayectorias de desarrollo: aprendizaje de la 
experiencia europea”, op.cit 
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En todo caso, as Eurorexións posúen xeralmente unha serie de características 
comúns: son permanentes, teñen unha identidade separada da dos seus países 
membros, teñen recursos administrativos, técnicos e financeiros propios e posúen 
mecanismos internos de toma de decisións. A maior parte das Eurorexións posúe á 
súa vez un Consello, unha Presidencia, Grupos de traballo por temáticas e unha 
Secretaría. 

 
As diferentes tipoloxías de estruturas xurídicas que as institucións transfronteirizas 

poden adoptar denotan, en xeral, diversos graos de competencias na xestión das 
actividades: por unha banda, existen Eurorrexións con personalidade xurídica e poderes 
executivos en parte autónomos respecto dos das institucións centrais e locais dos 
propios países membros, mentres que doutra banda, existen Eurorrexións que teñen só 
un rol de complementariedade respecto das decisións de política transfronteiriza 
adoptadas polos gobernos locais.  

 
Nun escenario ideal, a institucionalización das Rexións de fronteira sería o último 

paso a seguir nun proceso que inclúe tres etapas:  
 
- nunha primeira etapa, actívanse as relacións de Cooperación Transfronteiriza 

entre entidades privadas e cidadáns;  
- nunha segunda etapa, as institucións locais introdúcense activamente nos 

procesos rexionais;  
- e nunha terceira etapa, defínese a estrutura da Rexión Transfronteiriza para 

poder administrar a Cooperación Transfronteiriza(55).  
 

Desde o punto de vista práctico, esta é só unha das posibilidades xa que o proceso 
pode orixinarse tamén directamente pola vontade das autoridades locais que desexan 
proxectarse fóra das fronteiras nacionais. En todo caso, a institucionalización, implica 
un cambio de concepción das actividades de cooperación: normalmente, os territorios 
lindeiros cooperan só en temáticas ou casos específicos, mentres que unha Rexión 
Transfronteiriza proxéctase de xeito eficaz e a longo prazo, sendo a súa única finalidade 
garantir o bo resultado das iniciativas de Cooperación Transfronteiriza no territorio. O 
traballo baséase na elaboración conxunta de estratexias a longo prazo, incluíndo unha 
análise das fortalezas e debilidades que determinan os campos de acción nos que se 
desenvolven proxectos.  

 
Desde un punto de vista institucional, o proceso de integración europea representa o 

principal mecanismo de cambio institucional no centro da nova Europa. Neste contexto, 
a Cooperación Transfronteiriza europea baséase nunha serie de relacións multinivel nas 
que as autoridades locais son o actor principal, pero involucra tamén as relacións entre 
Estados (gobernanza vertical) e as relacións entre actores públicos e privados do 
territorio (gobernanza horizontal).  

 
Este enfoque, desde o punto de vista institucional, introduce unha interesante 

articulación pondo en marcha o proceso de rescaling(56) que se está dando a nivel 

                                                           
(55) Ibid 



23 

 

mundial, é dicir, a reconfiguración da xerarquía do espazo xeográfico baseada nas 
estruturas sociais e institucionais dun determinado sistema. A consolidación da Unión 
Europea puxo en marcha unha profunda transformación do espazo político e do marco 
institucional e as escalas, respecto do que concierne ao espazo europeo, que atravesa un 
período de profundos cambios.  

 
Este proceso de rescaling non implica unha erosión ou redución do rol do Estado, 

senón unha definición nova do Estado, máis policéntrica, multiescalar e non isomorfa 
respecto da definición do tradicional modelo westfaliano, da que deriva un novo modelo 
de gobernanza do territorio, que converte en máis complexo e articulado o cadro xeral 
da gobernanza multinivel.  

 
Neste marco, colócase a Cooperación Transfronteiriza e en particular as institucións 

transfronteirizas, estruturas para a planificación e xestión das actividades de 
cooperación, que propón novas configuracións do espazo, así como novas articulacións 
institucionais. A Cooperación Transfronteiriza e as Rexións fronteirizas representan 
formas de innovación específicas en relación ao espazo, os lugares e escalas. Esta forma 
de cooperación desafía efectivamente a calidade estática dos límites fronteirizos estatais 
e as divisións administrativas e xurisdiccionais, determinando a creación de novos 
suxeitos políticos e institucionais transfronteirizos, nun proceso de redefinición das 
escalas tradicionais.  

 
Finalmente, máis aló da creación de institucións transfronteirizas, a consolidación 

da gobernanza multinivel realízase, no ámbito da cooperación transfronteiriza, a través 
da posta en valor do papel das autoridades subestatais, determinando novos equilibrios 
dentro do complexo sistema de xestión da Unión Europea. Os actores locais e rexionais 
obteñen, a través da cooperación transfronteiriza, unha resposta satisfactoria aos 
intereses locais, como a competitividade territorial, a proxección internacional e a 
paradiplomacia, pero tamén un papel cada vez máis relevante na nova arquitectura 
institucional europea.  

 
Pódese dicir que a difusión da Cooperación Transfronteiriza permite satisfacer 

intereses diversificados: o interese da UE e do Consello de Europa cara á construción 
dunha Europa unida; e o interese das autoridades locais de proxectarse a escala 
transnacional e internacional nun mundo cada vez máis globalizado.  
 

2.6) Áreas de traballo da CTF 
 
En primeiro lugar, desde un punto de vista concreto, operativo e a escala local, as 

prácticas de Cooperación Transfronteiriza permitiron en moitos casos superar 
problemáticas comúns típicas das áreas de fronteira. A continuidade do territorio 
presenta problemas que non sempre poden ser resoltos de acordo coa ríxida separación 
imposta polos estados nacionais, xa que quen ven afectados son as comunidades que 

                                                                                                                                                                          
(56) Para consultar o concepto de “rescaling”, é preciso orientarse a través do artigo anteriormente citado 
de OLIVERAS GONZÁLEZ, Xavier, DURÀ GUIMERÀ, Antoni e PERKMANN, Markus (2010), “Las 
Regiones transfronterizas: balance de la regionalización de la cooperación transfronteriza en Europa 
(1958-2007)”,  op.cit. 
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viven a zona de fronteira. As prácticas de Cooperación Transfronteiriza permitiron ás 
autoridades locais e rexionais europeas afrontar de forma conxunta problemáticas 
comúns talles como a xestión natural dun mesmo ecosistema ou a reconversión de zonas 
industriais.  

 
As prácticas de Cooperación Transfronteiriza convertéronse ademais nun 

importante instrumento no ámbito do desenvolvemento económico. Desde este 
punto de vista, as áreas de fronteira adoitan ser periféricas respecto dos seus centros 
nacionais e ás veces ven afectadas negativamente polas políticas dos propios Estados. 
En relación a isto, no caso europeo, as prácticas de Cooperación Transfronteiriza 
ofreceron aos territorios a posibilidade de crear novas centralidades a escala 
transnacional, complementando moitas funcións localizadas tradicionalmente no centro 
dos respectivos países. As áreas transfronteirizas convértense deste xeito en centros de 
desenvolvemento a nivel supranacional e global, e non como periferias da división 
político-administrativa definida polos estados nacionais.  

 
Naturalmente, non todas as experiencias de Cooperación Transfronteiriza foron 

experiencias de éxito. A calidade dos resultados obtidos dependeu de diversos factores, 
entre os cales identificouse como determinante a capacidade e implicación dos entes 
locais involucrados nos procesos de intercambio.  

 
Outro elemento esencial ao que contribuíron as prácticas de Cooperación 

Transfronteiriza é a posta en valor dos bens naturais e culturais comúns favorecendo 
desta forma un achegamento entre nacións europeas e o fortalecemento do proceso de 
integración. As prácticas de cooperación transfronteiriza axudaron a crear unha rede de 
actores institucionais e territoriais, que se converteron nos alicerces da integración e do 
desenvolvemento da UE.  

 
Un significativo valor engadido das prácticas de Cooperación Transfronteiriza en 

Europa está ligado ás Eurorrexións. A creación de institucións transfronteirizas non só 
fai máis eficaz a xestión das actividades de cooperación, senón que ademais favorece 
unha gobernanza multinivel máis complexa e funcional, mellorando a democracia local: 
as institucións transfronteirizas responden, a miúdo, ás necesidades expresadas pola 
cidadanía, e representan os intereses de Rexións e territorios.  

 
Para rematar, a Cooperación Transfronteiriza ten un particular valor engadido no 

contexto dos límites fronteirizos externos da UE, xa que pode converterse nunha ponte 
entre a UE e os seus países veciños. No pasado, esta forma de cooperación desde 
abaixo entre autoridades locais, converteuse nunha vía para a integración dos antigos 
países “socialistas” de Europa central e oriental dentro da UE. Aínda hoxe as prácticas 
de Cooperación Transfronteiriza da UE e os seus veciños, dos países orientais e dos 
países da ribeira sur do Mediterráneo, poden contribuír á creación dunha área de 
prosperidade e boa veciñanza ao redor da UE.  

 
Todos estes elementos contemplan a natureza material e local das prácticas de 

cooperación transfronteiriza e os seus efectos concretos no territorio, que por si só son 
suficientes para xustificar o valor que este tipo de cooperación pode ter para o 
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desenvolvemento dun territorio. Cabe engadir que existen outros elementos que tamén 
son moi relevantes e emanan do valor engadido que teñen estas prácticas en termos 
inmateriais e máis xerais. Efectivamente, os límites e fronteiras teñen un carácter 
“relacional e non arbitrario” e teñen sentido e orixe soamente en as relacións que un 
suxeito, individual ou colectivo, establece co espazo. O acto de trazar límites representa 
un forte acto de imaxinación do mundo.  

 
En consecuencia, as prácticas de cooperación nas fronteiras levan, ademais dos 

impactos materiais, un significado imaxinario e inmaterial. A Cooperación 
Transfronteiriza apoiou o proceso de integración non só de forma concreta, a través da 
difusión das iniciativas de intercambio no territorio, senón tamén a nivel metafórico, a 
través da promoción dunha imaxe do territorio europeo como interconectado, fluído e 
sen fronteiras. Desde este punto de vista, as prácticas de Cooperación Transfronteiriza 
contribuíron a reforzar a idea dunha Europa unida, que inspiran e guían o proceso 
concreto de integración.  

 
A Cooperación Transfronteiriza contribúe tamén ao proceso de integración, en 

concreto respecto da evolución do territorio da UE. En xeral, a integración europea 
desafía as prerrogativas ao redor da territorialidade. A superación das fronteiras 
nacionais que presupón a Cooperación Transfronteiriza, determina unha nova 
territorialización da Unión Europea, que supera a tradicional subdivisión do sistema 
westfaliano, na que se transforma dunha simple suma de Estados en algo diferente.  

 
A nova xeografía de Europa que deriva diso convértese nunha nova xeografía 

económica, no momento no que, como se mencionou, territorios tradicionalmente 
periféricos no contexto das economías nacionais convértense en novos centros desde 
unha óptica europea.  
 

2.7) Modalidades de fondos europeos 
 
En 1990, a Comunidade Europea impulsou o programa INTERREG, cuxa fase 

inicial foi o período 1990-1993, este último ano no que se constituíu a actual Unión 
Europea. O INTERREG é un programa financiado no marco das políticas rexionais da 
UE, en apoio ás rexións de fronteira da Unión Europea a fin de axudar en proxectos de 
desenvolvemento (medio ambiente, infraestrutura, turismo, economía, etc) e na 
reconversión das súas economías como consecuencia dos procesos de integración(57).  
 

Na súa fase inicial, os Estados nacionais e o poder centralizado xogaron o papel 
clave na xestión dos fondos europeos emanados de INTERREG. Na medida en que esta 
iniciativa foi consolidándose como un marco clave da Cooperación Transfronteiriza, as 
autoridades locais e rexionais foron adquirindo capacidade de elaboración e de xestión 
destes proxectos, adoptando un maior protagonismo nas actividades propias da 
Cooperación Transfronteiriza.  

 

                                                           
(57) COLETTI, Raffaella, “Cooperación Transfronteiriza y trayectorias de desarrollo: aprendizaje de la 
experiencia europea”, op.cit 
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Un aspecto relevante dos INTERREG constituíuse como fonte de financiamento 
para as rexións atlánticas da UE pero o seu avance como programa, en especial trala 
adopción do INTERREG III (2000-2006), implicou a súa expansión cara as rexións 
adriática e balcánica, dedicando unha atención prioritaria ó fomento da integración no 
mercado laboral e da inclusión social(58). 

 
Deste modo, na elaboración do período e programación actual dos fondos europeos 

de INTERREG (2007-2013), valorase unha inversión cada vez mais estratéxica na 
Cooperación Transfronteiriza, focalizada na cooperación territorial que inclúe 
intercambio transfronteirizo, transnacional e interrexional entre autoridades locais e 
rexionais europeas.  

 
Ao mesmo tempo, a Cooperación Transfronteiriza igualmente é financiada a través 

doutros fondos específicos(59), como os fondos Instrument for Pre-Accesion Assistance 
(IPA), que axuda a países en vía de preadhesión á UE, como son os casos dos países 
balcánicos (Croacia, Serbia, Macedonia, Bosnia e Hercegovina, Montenegro) así como 
Turquía; e os fondos European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI), que 
se destina a países orientais e meridionais veciños da UE.  

 
Paralelamente, existe o Programa de Cooperación Transfronteiriza España-

Portugal 2007-2013 (POCTEP), o cal amosase como un revelador exemplo desa maior 
entidade outorgada á cooperación territorial europea entendida como obxectivo 
prioritario da UE, achegando dotacións específicas para reforzar as relacións 
económicas e as redes de cooperación. 

 
Segundo podemos consultar na súa páxina web(60), o Programa de Cooperación 

Transfronteiriza España-Portugal (POCTEP), aprobado pola Comisión Europea o 25 de 
outubro de 2007, abarca unha extensión territorial de 136.640 km2, aproximadamente 
un 24% do territorio total da península ibérica, cunha poboación que supera os cinco 
millóns de habitantes.  

 
O POCTEP conta cun orzamento de 354 millóns de euros, dos cales 267,4 millóns 

(75,5%) son financiados a través de fondos FEDER (Fondo Europeo de 
Desenvolvmento Rexional), dotando á cooperación transfronteiriza en Europa dunha 
maior entidade converténdola dentro dos Obxectivos Prioritarios da Unión Europea, e 
ampliando o seu radio de actuación non só de cara a proxectos de infraestruturas senón 
cara outros sectores como o turismo, servizos sociais, medio ambiente, innovación 
tecnolóxica, sanidade, educación ou cultura(61). 

 

                                                           
(58) GÓMEZ SABORIDO, Sylvia, “Unha Eurorrexión do seu: a proxección exterior de Galicia-Norte de 
Portugal”, Tempo exterior Nº 3, Vol. II, Xullo-Decembro de 2011. 
(59) COLETTI, Raffaella, “Cooperación Transfronteiriza y trayectorias de desarrollo: aprendizaje de la 
experiencia europea”, op.cit 
(60) Programa Cooperación Transfronteriza España-Portugal-Programa de Cooperaçao Tranfronteiriça 
Espanha-Portugal 2007-2013. Páxina web: http://www.poctep.eu/ 
(61) Ibid 
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O POCTEP 2007-2013 abarca un territorio composto por 17 Unidades Territoriais 
Estatísticas (NUTS)(62) fronteirizas de Nivel III, sendo estas:  

 
- Provincias españolas: Ourense, Pontevedra, Zamora, Salamanca, Cáceres, 

Badaxoz, Huelva. 
- Rexións NUT III portuguesas: Minho-Lima, Cávado, Alto Tras-ós-Montes, 

Douro, Beira Interior Norte, Beira Interior Sul, Alto Alentejo, Alentejo Central, 
Baixo Alentejo e Algarve(63). 

 
O POCTEP 2007-2013 estruturase en cinco áreas de cooperación, respectando as 

particularidades dos territorios de maior fronteira interior da Unión Europea(64), sendo 
estes:  

 
- Galicia-Norte de Portugal 
- Galicia e León-Norte de Portugal 
- Galicia e León- Centro de Portugal 
- Estremadura-Centro-Alentejo 
- Andalucía-Alentejo-Algarve 
 
Igualmente, o POCTEP posúe catro (4) eixes prioritarios fundamentais(65): 
 
a) Cooperación e xestión conxunta para o fomento da competitividade o promoción 

do emprego: dotación de 93,63 millóns de euros con fondos FEDER; 
b) Cooperación e xestión conxunta de medio ambiente, patrimonio e entorno 

natural: 76,754 millóns de euros; 
c) Cooperación e xestión conxunta de accesibilidade e ordenación territorial: 56,71 

millóns de euros; 
d) Cooperación e xestión conxunta para o fomento da cooperación e integración 

económica e social: 22,80 millóns de euros. 
 

Observado este proceso, a Cooperación Transfronteiriza convértese na potencial 
ponte entre a UE e os seus países veciños, especialmente nas últimas dúas décadas co 
respecto aos países de Europa Central e Oriental que abandonaron os sistemas de 
planificación socialistas, sen esquecer o contorno Sur e Mediterráneo. Deste modo, as 
prácticas de Cooperación Transfronteiriza permitiron en moitos casos superar as 
problemáticas comúns típicas das áreas de fronteira, especialmente no relativo ao 
desenvolvemento económico e de infraestruturas, así como superando a sensación das 

                                                           
( 62 ) Cada unidade administrativa de nivel NUTS se determina a partir de determinados parámetros 
demográficos. Deste modo temos: NUTS I: mínimo 3 millóns de habitantes-máximo 7 millóns de hab. 
NUTS II: 800.000-3 millóns hab. NUTS III: 150.000-800.000 hab. Fonte: “Nomenclatura común de las 
unidades territoriales estadísticas”,  Síntesis de la Legislación de la UE. Europa, Portal de la UE. Páxina 
web: http://europa.eu/legislation_summaries/regional_policy/management/g24218_es.htm 
(63) Programa Cooperación Transfronteriza España-Portugal-Programa de Cooperaçao Tranfronteiriça 
Espanha-Portugal 2007-2013, op.cit 
(64) Ibid 
(65) Ibid 
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fronteiras como “áreas periféricas” dos Estados centralizados, moitas veces afectadas 
polas políticas emanadas dos seus propios Estados(66). 

 
 

2.8) Rexións Transfronteirizas (RTF) e de Cooperación Territorial  
Transfronteiriza (CTF) en Europa(67) 

 
No período comprendido entre 1958 e 2011, atopamos un total de 173 casos de 

Cooperación Territorial Transfronteiriza (CTF) en Europa. Os nomes con que se 
coñecen este tipo de organizacións varían en diversas modalidades: Consello, 
Asociación de Cidades, Conferencia, Comisión e outras incluso que non teñen fronteira 
común nin conexión de carácter histórico e cultural(68).  

 
Non obstante, os nomes mais estendidos e coñecidos son as de Eurorrexión e 

Comunidade de Traballo. No primeiro caso, a Eurorrexión, posúe un carácter 
permanente, identidade propia, recursos administrativos, técnicos e financeiros propios 
e capacidade interna para a toma de decisións, as veces mesmo contando cunha 
asemblea parlamentaria(69). Entre os seus principais obxectivos está a coordinación de 
áreas específicas de desenvolvemento agrícola e rexional, ocio e turismo, protección do 
medio ambiente, cooperación social, educativa, cultura e deportes, saúde pública, 
enerxía, comunicacións, seguridade pública e eliminación de residuos, entre outras. A 
maioría das Eurorrexións están situadas nas fronteiras de Alemaña, cun total de 18 
entidades locais ou rexionais(70). 

 
Pola súa banda, a Comunidade de Traballo posúe carácter permanente pero acostuma 

a non ter identidade propia senón que mantén a dos seus membros, tampouco con 
competencias separadas nin recursos financeiros e humanos propios, raramente gozando 
de autonomía decisoria co respecto aos seus integrantes. Constitúen, fundamentalmente, 
estruturas e entidades centradas nas actividades de planificación estratéxica(71).  
 
 

                                                           
(66) COLETTI, Raffaella, “Cooperación Transfronteiriza y trayectorias de desarrollo: aprendizaje de la 
experiencia europea”, op.cit. 
(67)

 A presenta clasificación das entidades de Cooperación Transfronteiriza en Europa toma como base a 
lista elaborada no artigo anteriormente referenciado de OLIVERAS GONZÁLEZ, Xavier, DURÀ 
GUIMERÀ, Antoni e PERKMANN, Markus (2010), “Las Regiones transfronterizas: balance de la 
regionalización de la cooperación transfronteriza en Europa (1958-2007)”,  Documents d´Anàlisi 
Geográfica, Universitat Autónoma de Barcelona, Vol. 56/1. Ver en: 
http://www.raco.cat/index.php/DocumentsAnalisi/article/viewFile/194167/260278. Actualizada ata 2011, 
esta lista constitúe, con case total probabilidade a mais completa clasificación que existe na bibliografía 
sobre as entidades de Cooperación Transfronteiriza en Europa. 
(68) Tal é o caso da xa anteriormente descrita Comunidade dos Catro Motores para Europa, que reúne a 
catro das rexións máis ricas: Catalunya (España), Lombardía (Italia), Baden-Wurtemberg (Alemaña) e 
Ródano-Alpes (Francia). Ver en DOMÍNGUEZ CASTRO, Luís, “Europa e a fronteira lusog-galaica: 
Historia e Reencontro”, op.cit, páxinas 14-15. 
(69)

 Ibid, páxina 15. 
(70)

 Ibid, páxina 16. 
(71) Ibid, páxina 16. 
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Nesta clasificación utilizaremos as seguintes referencias:   
 
- Nome da entidade  (Ano de creación)  

Fronteira (Países que a conforman) 
 
(Tipoloxía de Cooperación) dividida a súa vez en:  
mI: microcooperación Integrada;  
MI:  Macrocooperación Integrada;  
mE: microcooperación Emerxente;   
MA:  Macrocooperación Emerxente;  
 
(Nivel de Cooperación)  
L: Local  
R: Rexional 

 
 
Entidades: 

 
1) EUREGIO (1958)  

Alemaña, Países Baixos  
(Microcooperación Integrada (mI) Local (L) 
 

2) Örensundskomitén (1964)  
Dinamarca, Suecia  
(Macrocooperación Integrada (MI) Rexional (R) 
 

3) Arko Co-operación  Arvika/Kongsvinger (1967)  
Noruega, Suecia  
(MI-R)           
 

4) Nordkalottrådet- The North Calotte Council (1967)  
Finlandia, Noruega, Suecia  
(MI-R)           

 
5) Arge Alp  Comunitá di Lavoro Regione Alpine (1972)  

Alemaña, Italia, Austria, Suíza.  
Microcooperación Emerxente (mE) Rexional (R)     
 

6) Kvarken Council (1972)  
Finlandia, Suecia  
(MI-R) 
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7) Euregio Rhein-Waal  (1973)  
Alemaña, Países Baixos   
(mI-L) 
 

8) Comité Régional Franco-Genevois (1974)  
Francia, Suíza  
(ME-R) 
 

9) Internationale  Bodenseekonferenz (IBS) Regio Bodense (1975)  
Alemaña, Luxemburgo, Austria, Suíza  
(ME-R)   
 

10) Euregio Maas-Rhein (1976)  
Bélxica, Alemaña, Países Baixos  
(mI-R) 
 

11) Comité Centro-Norte (1977) 
Finlandia, Noruega, Suecia 
(MI-R) 
 

12) Ems Dollart Region (1977)  
Alemaña, Países Baixos  
(mI-L) 
 

13) Comunitá di Lavoro Alpes-Adria (i) (1978)  
Austria, Alemaña, Croacia, Hungría, Italia, Eslovenia  
(ME-R)       
 

14) Euregio Rhein-Maas-Nord  (1978)  
Alemaña, Países Baixos  
(mI-L) 
 

15) Euroregio ARKO (Arvika/Kongsvinger)  (1978) 
Noruega, Suecia 
(MI-R) 
 

16) Mittnorden Committee (1978)   
Finlandia, Noruega, Suecia   
(MI-R) 
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17) Skårgårdssarmarbetet  Archipelago (1978)  
Finlandia, Suecia  
(MI-R) 

18) Benego  Belgish-Nederlands Grensoverleng  (1980)  
Bélxica, Países Baixos  
(mE-L)           

 
19) Euroregio Bornholm e Escania Sudoeste (1980) 

Dinamarca, Suecia 
(MI-R) 
 

20) Gränskommittén Oestfold-Bohuslän/Dalsland  (1980)  
Noruega, Suecia   
(MI-L) 

 
21) Nordatlantiska Samarbetet (1980)   

Dinamarca, Islandia  
(MI-R) 

 
22) Communauté du Travail des Alpes Occidentales COTRAO (1982)  

Suíza, Francia, Italia  
(ME-R) 

 
23) Comunitat de Trebal dels Pirineus (1983)  

Andorra, España, Francia 
(ME-R) 

 
24) Euregio Benelux Middengebied (1984)   

Bélxica, Países Baixos   
(mI-L) 

           
25) Communauté  du Travail du Jura (1985)  

Suíza, Francia   
(ME-R) 
 

26) Conseil du Léman (1987)  
Suíza, Francia  
(mE-R) 

 
27) Euroregio Valle del Río Tornio The Tomedalen Council (1987) 

Finlandia, Suecia 
(MI-R) 
 

28) Cross-Chanel Euroregion Transmanche Region (1987)  
Bélxica, Francia,  Gran Bretaña  
(mE-R) 
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29) Regio PAMINA (1988) 
Alemaña, Francia 
(mE-R) 

 
30)  Arc Atlantique  (1989) 

España, Francia, Portugal, Reino Unido, Irlanda                   
(ME-R) 

                                                   
31) Baltic Sea Seven Islands B7 (1989) 

Alemaña, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Estonia 
(mE-L) 

 
32) EuRegio SaarLorLuxRhein (COMREGIO) (1989)    

Bélxica, Alemaña, Francia, Luxemburgo 
(mI-L) 
 

33) Euregio Scheldemond  (1989)   
Bélxica, Países Baixos 
(mI-R) 
 

34) PACTE Programme d´action et de cooperation transfrontalière Hainaut-Pas-
de-Calais  (1989)    
Bélxica, Francia              
(mE-R) 

             
35) ARGE Donauländer  Working Community of the Danube States (1990)(ii)   

Austria, República Checa, Alemaña, Croacia, Hungría, Macedonia, Romanía, 
Eslovaquia, Serbia, Ucraína 
(ME-R) 
 

36) Rat Wallis-Val d´Aosta  (1990)  
Suíza, Italia                       
(mE-R) 

37) Storstrøms Amt/  Ostholstein Interreg (1990)  
Alemaña, Dinamarca 
(mE- L) 

          
38) Comunidade de Traballo Galicia-Norte de Portugal (1991)               

España, Portugal               
(ME-R) 
  

39) Conferénce Transfrontalière Mont-Blanc Espace Mont-Blanc  (1991)   
Suíza, Francia, Italia              
(ME-R) 
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40) Eurorregion Midi-Pyrénées- Languedoc-Roussillon-Catalunya (1991)         
España, Francia                    
(mE-R) 

         
41) Eurorregion Neisse-Nisa-Nysa  1991(iii)    

Alemaña, República Checa, Polonia  
(mE-L) 

    
42) Neue Hansse Interregio  (1991)   

Alemaña, Países Baixos 
(mE-R) 

 
43) Transmanche Euroregio  (1991)  

Bélxica, Francia, Reino Unido 
(ME-R)  

                                   
44) Comunidad de Trabajo Extremadura-Alentejo (1991)      

España, Portugal            
(mE-R) 
 

45) Euroregion Elbe/Labe  (1992)  
República Checa, Alemaña        
(mI-L) 

 
46) Euroregion Erzgebirge Euroregion Krušnohoří (1992) 

República Checa, Alemaña        
(mI-L)      

 
47) Euroregion Euskadi-Navarre-Aquitanie  (1992) 

España, Francia             
(mE-R) 

 
48) Euroregio Danubio (1992) 

Hungría, Romanía 
(MI-R) 
 

49) Euroregion Pro Europa Viadrina (1992) 
Alemaña, Polonia                       
(mI-L) 

            
50) Euroregio Salzburgo-Berchtesgadener-Traunstein (1993) 

Austria, Alemaña 
(MI-R) 
 

51) Barents Consello Euro-Ártico (1993) 
Finlandia, Noruega, Rusia, Suecia 
(MI-R) 
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52) Carpathian Euroregion   (1993)  
Romanía, Hungría, Polonia, Eslovaquia, Ucraína              
(ME-R) 

  
53) Euroregio Egrensis  (1993) 

República Checa, Alemaña             
(mI-L) 

54) Euroregion Spree Neiße-Bober (1993)          
Alemaña, Polonia                           
(mI-L) 
 

55) Rives-Manche Region   (1993) 
Francia, Reino Unido      
(mE-R) 

56) Euregio Bayerische Wald-Böhmerwald Sumava (1994)      
Austria, República Checa, Alemaña 
(mE-L) 

 
57) Euroregion Tatry  (1994) 

Polonia, Eslovaquia 
(mE-L) 

 
58) Inn-Salzach-Euregio (1994)  

Austria, Alemaña                              
(mI-L) 
 

59) Arc Manche (1995)   
Francia, Reino Unido  
(ME-R) 
 

60) Comunidad de Trabajo Andalucía-Algarve (1995)    
España, Portugal 
(ME-R) 

            
61) Comunidad de Trabajo Castilla y León/ Regiao Centro (1995)    

España, Portugal                     
(ME-R)        

62) Euregio Salzburg-Berchtesgadener-Land-Traunstei  (1995) 
Alemaña, Austria          
(mI-L) 

                    
63) Euregio TriRhena  (1995)    

Suíza, Alemaña, Francia 
(mI-R) 
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64) Euroregion BUG (1995)     
Bielorrusia, Polonia, Ucraína 
(ME-R) 
 

65) Euroregion Oberrhein (1995)    
Suíza, Alemaña, Francia 
(mE-R) 

          
66) Euroregion POMERANIA  (1995)      

Alemaña, Polonia, Suecia          
(mI-L) 

 
67) Euroregio Sar-Lor-Luxemburgo-Rin  (1995)  

Alemaña, Francia, Luxemburgo 
(MI-R) 
 

68) Finnish-Estonian Cooperation 3+3 (1995)     
Finlandia, Estonia       
(mE-L) 

            
69) Four Corners Co-operation (1995)     

Alemaña, Dinamarca, Polonia, Suecia           
(MI-L) 

 
70) Regio Insubrica (1995)     

Suíza, Italia 
(mE-R) 

 
71)  Euroregion Glacensis  (1996)  

República Checa, Polonia                    
(mE-L)       

 
72) Regio Sempione  (1996)       

Suíza, Italia         
(mE-L) 

 
73) Union of Municipalities of Upper Silesia and Northern Moravia  (1995) 

República Checa, Polonia              
(mE-L) 

                  
74) Euroregio Conferencia Internacional Lago Constanza (1997) 

Austria, Suíza, Alemaña 
(MI-R) 
 

75) Euregio Via Salina (1997) 
Austria, Alemaña 
(mI-L) 
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76) EUREGIO Weinviertel- Südmähren-Westslowaskei (1997)       
Austria, República Checa, Eslovaquia 
(mE-L) 

                    
77) Euroregion Nestos-Mesta  (1997)    

Bulgaria, Grecia 
(mI-L) 

          
78) Euroregion Praded Euroregion Pradziad  (1997)   

República Checa, Polonia    
(mE-L) 

          
79) Euroregion Danube-Kris Mures-Tisza DKMT (1997)    

Hungría, Romanía, Serbia      
(mE-L) 

             
80) Region Sonderjylland-Schleswig (1997)   

Dinamarca, Alemaña              
(mI-L) 

                    
81) Euroregio Pirineos Mediterráneo (1998) 

España, Francia 
(MI-R) 
 

82) Danube-Dráva-Száva Eurorregional Co-operation  (1998)(iv)    
Croacia, Hungría, Serbia, Bosnia Hercegovina           
(mE-R) 

                       
83) Euroregio Inntal   (1998)     

Austria, Alemaña     
(mE-L) 

 
84) Euroegio West Pannonia (1998)   

Austria, Hungría                   
(mE-L) 

85) Euregio Zugspitze-Wetterstein- Karwendel (1998)      
Austria, Alemaña   
(mI-L) 
 

86) Euregion Baltic (1998)  
Dinamarca, Lituania, Letonia, Polonia, Rusia, Suecia               
(ME-R) 

                                                 
87) Euregion Country of Lakes (1998)   

Bielorrusia, Lituania, Letonia    
(ME-L) 
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88) Euroregion Nemunas-Niemen-Neman (1998)    
Lituania, Polonia, Bielorrusia, Rusia                    
(ME-L) 

             
89) Europaregion Tirol- Südtirol/Alto AdigeTrentiono  (1998) 

Austria, Italia 
(Me-R)  

  
90) Euroregion Praded (1998) 

República Checa, Polonia 
(MI-R) 
 

91) Euroregion Silesia  (1998)     
República Checa, Polonia 
(Me-L) 
 

92) Euroregion l sk Ciesny Ski-Tesínke Slezsko (1998)     
República Checa, Polonia              
(mE- L) 
  

93) Euroregiunii Duranea de Jos  Euroregion Lower Danube  (1998)   
Romanía, Moldavia, Ucraína   
(mE-L)  

94) Euroregio Espazo Atlántico (1999) 
España, Francia, Reino Unido, Irlanda, Portugal 
(MI-R) 

 
95) Euroregio Die Watten  (1999)    

Alemaña, Dinamarca, Países Baixos 
(mE-L) 
 

96) Euroregio Pomoraví-Záhorie-Weinviertel (1999) 
Austria, República Checa, Eslovaquia 
(MI-R) 
 

97) Euroregion Helsinki-Tallin  (1999)   
Finlandia, Estonia    
(mE-L) 
 

98) Euroregion Ipel-Ipoly   (1999)   
Hungría, Eslovaquia 
(mE-R) 
 
 



38 

 

99) Euroregion Neogradiensis  (1999)  
Hungría, Eslovaquia    
(mI-L) 

100) Euroregion Saule (1999)    
Lituania, Letonia, Rusia, Suecia 
(MI-L) 

                 
101) Euroregion Slaná-Rimava (1999)    

Hungría, Eslovaquia 
(mE-L) 

 
102) Euroregion Váh-Dunaj-Ipel  Euroregion Vag-Duna-Ipoly (1999)    

Hungría, Eslovaquia 
(mE-L) 

               
103) Comunidad de Trabajo Braganza-Zamora (2000)    

Portugal, España 
(mE-L) 

              
104) Comunidad de Trabajo Castilla y León-Região Norte (2000)    

España, Portugal 
(mE-R) 

 
105) Conférence des Alpes Franco-Italiennes (2000)     

Francia, Italia         
(ME-L) 

 
106) Euregio Karelia  (2000)     

Finlandia, Rusia 
(MI-R) 

 
107) Euroregion Bartuva (2000)  

Lituania, Letonia   
(mI-L) 

 
108) Euroregion Beskidy  (2000)    

República Checa, Polonia, Eslovaquia 
(mE-L) 

 
109) Euroregion Bílé- Biele-Karpaty (2000)     

República Checa, Eslovaquia        
(mI-L) 

              
110) Euroregiunii Prutul  de Sus Upper Prut (2000)     

Romanía, Moldavia, Ucraína             
(mE-L) 
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111) Euroregio Steiermark  (2001)  
Eslovenia, Austria      
(mI-L) 
 

112) Euroregion Delta Rodophi (2001)   
      Bulgaria, Grecia                               

(mE-L)  
                  

113) Euroregion Dobrawa  (2001)       
República Checa, Polonia             
(mE-L) 

 
114)   Euroregion Evros  Maritza-Meric  (2001)   

Bulgaria, Grecia, Turquía                   
(mE-L) 

             
115) Euroregion Podunajský  Trojspolok  (2001)    

Hungría, Eslovaquia                
(mE-L) 

                   
116)    Ister-Granum Eurorégió   (2001)    

Hungría, Eslovaquia                     
(mE-L) 

 
117) Euroregio Hajdú-Bihar Bihor   (2002)      

Hungría, Romanía 
(mI-L) 

118) Euroregion Danube 21  (2002)    
Bulgaria, Romanía, Serbia        
(mE-L) 

 
119) Euroregion Eurobalkans   (2002)     

Bulgaria, Macedonia, Serbia        
(mI-L) 

 
120) Euroregion Puszcza Bialowieska (2002)     

Bielorrusia, Polonia                      
(mE-L) 

 
121) Euroregion Rousse-Giurgi   (2002)     

Hungría, Romanía                       
(mE-L) 

 
122) Euroregion Silva Nortica (2002)    

Austria, República Checa 
(mI-L) 
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123) Euroregiunii Siret-Prut-Nistru  (2002)    
Moldavia, Romanía            
(mE-L) 

 
124) Euroregion Belasica-Beles   (2003)     

Bulgaria, Grecia,  Macedonia 
(mE-L) 

                                                
125)   Euroregion Drina-Sava-Majevica  (2003)     

Bosnia Hercegovina, Croacia, Serbia                
(mI-L) 

 
126) Euroregion Košice-Mišcolc  (2003)    

Hungría, Eslovaquia                    
(mE-L) 

 
127) Euroregion Kras   (2003)     
        Hungría, Eslovaquia         
       (mE-L) 

 
128) Euroregion Lyna-Lawa (2003)     

 Polonia, Rusia   
(mE-L) 

 
129) Euroregion Sesupe    (2003)     

 Lituania, Polonia, Rusia, Suecia 
(ME-L)                           

130) Euroregion Strymon-Strouma  (2003)    
  Bulgaria, Grecia 
  (mE-L) 

 
131)    Eurodistrict Saar-Moselle  (2004)    

  Alemaña, Francia 
 (mE-L) 

 
132) Euroregió de les Illes de la Mediterránia   (2004)      

 Chipre, España, Francia, Malta, Grecia, Italia                  
(ME-R) 

 
133) Euroregio Dráva-Mura    (2004)      

Croacia, Hungría, Eslovenia             
(mE-L) 

 
134) Euroregió Pirineus-Mediterránea (2004) 

    España, Francia 
   (MI-R) 
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135) Euroregion Prespa/Ohrid   (2004)       
Albania, Grecia,  Macedonia   
(mE-L) 

                                                               
136) Euroregion Zemplen   (2004)      
        Hungría, Eslovaquia       
       (mE-L) 

 
137) Europaregion Mitte Centrope (2005)       

 Austria, República Checa, Hungría, Eslovaquia       
(ME-R) 

                     
138) Euroregion Polis-Trakia Kent-Ram Trakia  (2005)      

 Bulgaria, Grecia, Turquía        
(mE-L) 

                      
139) Adriatic Region  (2006)     

 Albania, Bosnia, Croacia,  Italia, Eslovenia, Montenegro       
(MI-R) 

                                                
140)      Eurodistric Freiburg- region/Centre et Sud Alsace (2006) 

Alemaña, Francia                           
(mE-L) 

              
141) Euroregion Stara Planina   (2006)     

 Bulgaria, Rusia                 
(mE-L) 

142) Basle Trinational Eurodistrict  ETB (2006)     
 Suíza, Alemaña, Francia            
(mI-L) 

                    
143) Black Sea Euroregion   (2007)   

  Armenia, Bulgaria, Grecia, Moldavia, Romanía          
(ME-L) 

                                          
144)   Conférence des Hautes Vallées (2007)    

  Francia, Italia 
(mE-L) 

                         
145)   Eurodistrict de l´Espai Catalá Transfronterer (2007)    

  España, Francia                      
 (mE-L) 

                    
146)    Eurorégion Alpes-Mediterranée  (2007)    

 Francia, Italia                   
(MI-R) 
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147) Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) 
Amphictyony-Anfizionia (2008) 
Grecia, Italia, Francia, Chipre 
(mE-R) 
 

148) (AECT) Euroregion Ister-Granum  (2008) 
Hungría, Eslovaquia 
(mE-R) 

 
149) (AECT) Galicia e o Norte de Portugal (2008) 

España, Portugal 
(mE-R) 
 

150) (AECT) Eurometropole Lille-Kortrijk-Tournai  (2008) 
Francia e Bélxica 
(mE-R) 

 
151) (AECT) Duero-Douro (2009) 

España, Portugal 
(mE-R) 
 

152) (AECT) Karst-Bovda (2009) 
Eslovaquia, Hungría 
(mE-R) 
 

153) (AECT) Euroregioó Pirineus-Mediterrània  (2009) 
Francia, España 
(mE-R) 
 

154) (AECT) West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d´Opale (2009) 
Francia e Bélxica 
(mE-R) 
 

155) (AECT) Ung-Tisza-Túr-Sajó (UTTS) (2009) 
Hungría, Eslovaquia 
(mE-R) 
 
 

156) Euroregião EUROACE Alentejo-Centro-Extremadura (2009) 
España-Portugal 
(mI-R) 
 

157) Regións do Sudoeste Europeo (RESOE) Galicia-Castela e León-                             
Norte de Portugal (2010)     
 España, Portugal             
(MI-R) 
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158) (AECT) Abaúj-Abaujban   (2010) 
Hungría, Eslovaquia 
(mE-R) 
 

159) (AECT) Hospital de la Cerdanya (2010) 
España e Francia 
(mE-R) 
 

160) (AECT) Espacio Portalet (2010) 
Francia e España 
(mE-R) 
 

161) (AECT) Eurodistrict Saar-Moselle (2010) 
Francia, Alemaña 
(mE-R) 
 

162) (AECT) Eurodistrict Strasbourg-Ortenau  (2010) 
Francia, Alemaña 
(mE-R) 
 

163) (AECT) Pons Danubii (2010) 
Eslovaquia, Hungría 
(mE-R) 

 
164) (AECT) INTERREG-Programme Grande Région (2010) 

Francia, Alemaña, Bélxica e Luxemburgo 
(mE-R) 
 

165) (AECT) ZASNET: Associação de Municipios da Terra Fria do 
Nordeste Transmontano, Associação de Municipios da Terra Quente 
Transmontana, Diputación Provincial de Zamora, Diputación Provincial de 
Salamanca, e Ayuntamiento de Zamora (2010) 
Portugal e España 
(mE-R) 

 
166) (AECT) Eurorrexión Euskadi-Aquitania    (2011)       

España-Francia       
(mE-R) 
 

167) (AECT) ArchiMed  (2011) 
España, Chipre, Italia 
(mE-R) 
 

168) (AECT) Arrabona  (2011) 
Hungría e Eslovaquia 
(mE-R) 

 



44 

 

169) (AECT) Bánát-Triplex Confinium  (2011) 
Romanía, Hungría, Serbia 

(mE-R) 
 

170) (AECT) Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino  (2011) 
Italia, Austria 
(mE-R) 
 

171) (AECT) Linieland van Waas en Hulst (2011) 
Bélxica, Países Baixos 
(mE-R) 
 

172) (AECT) Pirineus-Cerdanya (2011) 
Francia, España 
(mE-R) 
 

173) (AECT)  Territorio dei Comuni: Comune di Gorizia, Mestna Obcina 
Nova Gorica e Obcina Sempeter-Vrtojba (2011) 
Italia, Eslovenia 
(mE-R) 

 
 
 
 
Referencias: 
 

(i) Para 1978, Croacia e Eslovenia aínda pertencían a ex República Federativa Socialista de 
Iugoslavia. A súa presenza neste entidade débese á inclusión da rexión adriática. Croacia e 
Eslovenia independizáronse en 1991. 

(ii) Compre observar que para 1990, a República Checa e Eslovaquia aínda formaban parte de 
Checoslovaquia. Pola súa banda, Croacia, Serbia e Macedonia aínda formaban parte da ex 
Iugoslavia, mentres que Ucraína formaba parte da ex URSS. 

(iii)  Para 1991 e 1992, a República Checa aínda formaba parte de Checoslovaquia. A separación 
definitiva ocorreu o 1º de xaneiro de 1993. 

(iv) Para 1998, Serbia formaba parte da República Federativa de Iugoslavia, formada por Serbia e 
Montenegro. 
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3. A COMUNIDADE DE TRABALLO GALICIA-NORTE DE PORTUGAL 
 

Tras realizar unha breve reflexión sobre o modelo de Cooperación 
Transfronteiriza en Europa así como a identificación das diversas “eurorrexións” 
actualmente existentes, compre focalizar a atención na dinámica e evolución da 
Comunidade de Traballo Galicia-Norte de Portugal, creada en 1991 e que conta cunha 
Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) a partir de 2008.   

Con mais de dúas décadas de existencia, a Comunidade de Traballo (CdT) 
Galicia-Norte de Portugal aséntase como unha realidade consolidada e un eventual 
marco de referencia para outras entidades transfronteirizas europeas, obviamente cos 
seus avances e desacertos, oportunidades e obstáculos.  

Neste apartado abordaremos unha radiografía da “eurorrexión” Galicia-Norte de 
Portugal a través das seguinte metodoloxía: 

a) Recollida e análise de datos estatísticos oficiais, a través da revisión 
documental e bibliográfica. 

 
b) Análise e Diagnose da AECT Galicia e Norte de Portugal. Identificación 

das súas fortalezas, debilidades, erros, acertos, oportunidades e 
obstáculos mais relevantes. 

 
c) Elaboración dunha breve enquisa xeral sobre a Cooperación 

Transfronteiriza nesta “eurorrexión”, dirixida a actores relevantes e 
grupos de investigación como o Eixo Atlántico, a AECT Galicia-Norte 
de Portugal, a CCDR-N, Unimiño e a Universidade de Vigo. 

 
d) Participación e asistencia a seminarios sobre a Cooperación 

Transfronteiriza en Europa e o futuro da AECT Galicia-Norte de 
Portugal, como marco de actuación que permita o intercambio de visións 
compartidas e análises sobre o estado da cooperación transfronteiriza 
nesta eurorrexión. 
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3.1) Recollida e Análise de indicadores estatísticos 
  

a) Territorio:  
 
 A Comunidade de Traballo (CdT) Galicia-Norte de Portugal constitúe unha 
importante realidade xeográfica, humana e económica non só dentro da Península 
Ibérica senón da Unión Europea. Esta CdT sitúase no extremo noroeste da Península 
Ibérica, maximizando así unha situación netamente periférica cos principais centros da 
actividade económica europea e, incluso, en relación coas capitais peninsulares(72). 
 
 A súa superficie total é de 50.830 km2, o cal corresponde ao 8,5% do territorio 
da Península Ibérica, así como o 55% da totalidade do territorio portugués e o 10% do 
territorio do Estado español. A efectos comparativos dentro da Unión Europea, a CdT 
Galicia-Norte de Portugal é superior á de 4 países membros da UE: Bélxica (30.528 
km2); Dinamarca (43.094 km2); Holanda (41.864 km2); e Luxemburgo (2.586 km2)(73). 
 

Case un 60% desta Eurorrexión está ocupada por Galicia, sendo así unha 
extensión total de 29.545 km2, e conformada por catro provincias: A Coruña, Lugo, 
Pontevedra e Ourense. Lugo é a maior destas provincias, con 9.900 km2, seguida da 
Coruña (7.941 km2), Ourense (7.273 km2) e Pontevedra (4.475 km2).  

 
No caso portugués, a Região Norte de Portugal non corresponde a unha rexión 

administrativa legalmente recoñecida, incluso abordando certo nivel de ambigüidade e 
complexidade á hora de identificar o seu territorio. O referente de identificación máis 
comunmente empregado ten que ver coa extensión do río Douro(74). Neste sentido, a 
Região Norte de Portugal posúe unha área territorial de 21.308 km2, subdividida nas 
seguintes subrexións do Norte ao Sur e do litoral ata o interior: Alto Trás-os-Montes, 
Douro, Tâmega, Minho-Lima, Cávado, Ave, Entre Douro, Vouga e Grande Porto. 

 
O territorio continental portugués divídese, en termos administrativos, en 18 

distritos, por tanto os cincos distritos situados ao norte do río Douro son, no litoral, 
Viana do Castelo, Braga e Porto e, no interior, Vila Real e Bragança. Non obstante, 
tamén existen tres “enclaves” situados no Norte dos distritos de Aveiro, Viseu e Guarda, 
sendo estes os concellos de Feira, São João da Madeira, Arouca, Oliveira de Azeméis e 
Vale de Cambra, do distrito de Aveiro, Cinfães, Resende, Lamego, Armamar, Tabuaço, 
São João da Pesqueira, Tarouca, Moimenta da Beira, Sernancelhe e Penedono, no 
distrito de Viseu e o concello de Vila Nova de Foz Côa, no distrito da Guarda, que 
igualmente forman parte da Região Norte de Portugal. 

 
Con 8.170 km2, a rexión de Alto Trás-os-Montes é a de maior extensión 

territorial das oito subrexións setentrionais, englobando así a 14 concellos. En segundo 
lugar está a rexión de Douro (4.112 km2), abarcando tamén o maior número de concello, 

                                                           
(72) Galicia e a Rexión Norte de Portugal: un espacio económico europeo, Serie Economía y Territorio, 
Centro de Investigación Económica y Financiera (CIEF) e Centro de Estudos de Gestão e Economia 
Aplicada (CEGEA), Fundación CaixaGalicia e Universidade Católica Portuguesa, 2001 (En galego) 
(73) Ibid 
(74)

 Ibid 
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19 en total. En terceiro lugar está a rexión de Tâmega (2.629 km2 e 15 concellos) e 
Minho-Lima, con 2.210 km2 e 10 concellos. As rexións de Cávado e Ave posúen unha 
extensión similar (1.200 km2), abarcando igualmente 6 concellos cada unha. As 
subrexións de menor tamaño son o Grande Porto (9 concellos) e Entre Douro e Vouga, 
con 5 concellos cada unha e pouco máis de 800 km2. 
 

b) Demografía: 
 

A Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal posúe unha poboación total de 
6.546.528 habitantes (2010), na que en termos comparativos con respecto a países 
membros da Unión Europea, supera a tres destes: Dinamarca (5.523.000 habitantes), 
Luxemburgo (502.000 habitantes); e Finlandia (5.376.276 habitantes). Pola súa banda, a 
Região Norte de Portugal ocupa case o 57% da poboación total da Eurorrexión. 

Tomando como referencia o Anuario Estatístico Galicia-Norte de Portugal 
2011(75) elaborado polo Instituto Galego de Estatística da Xunta de Galicia e a Comissão 
de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), dentro dun proxecto 
POCTEP, que reúne indicadores estatísticos oficiais do Instituto Galego de Estatística 
(IGE) e do Instituto Nacional de Estatística de Portugal, a poboación total de Galicia 
para 2010 calcúlase en 2.797.653 persoas, mentres que no Norte de Portugal, esta 
poboación atopase en 3.745.575 persoas. No apartado da densidade demográfica, 
existen índices notoriamente diverxentes: Galicia ocupa as 94,5 persoas por km2 
mentres o Norte de Portugal é de 176,0 habitantes por km2.  

No caso de Galicia(76), a provincia da Coruña é a que ocupa a maior poboación, 
con 1.145.458 persoas, seguida de Pontevedra (962.472 persoas), Lugo (353.504) e por 
último Ourense (335.219). A provincia de Pontevedra conserva a maior densidade 
demográfica en Galicia, 214,1 hab/km2, seguida da Coruña, con 144,2 hab/km2, 
Ourense (46,1 hab/km2) e Lugo (35,9 hab/km2). A fachada atlántica galega, coas 
provincias de A Coruña e Pontevedra, son as que ocupan a maior densidade de 
poboación. 

No caso da Região Norte de Portugal(77), a súa vez dividida en sub-rexións de 
unidades estatísticas NUTS III, a que corresponde ao Grande Porto mantén a maior 
poboación (1.285.352 habitantes), tomando en conta a preponderancia da Área 
Metropolitana de Porto. De seguido están Tâmega (560.593), Ave (525.024), Cávado 
(414.182), Entre Douro e Vouga (289.150), Minho-Lima (250.390), Alto Trás-os-

                                                           
( 75 ) Anuário Estatístico Galicia-Norte de Portugal 2011, Instituto Galego de Estatística (IGE), 
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) de Portugal, Consellería de Facenda da 
Xunta de Galicia. Santiago de Compostela, abril 2012. (En portugués e galego). Ver en: 
http://www.ige.eu/estatico/html/gl/galicia_en_cifras/Anuarios_Galicia_Norte/2011/anuario_Galicia_Nort
e_2011.pdf 
(76) Ibid 
(77) Ibid 
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Montes (212.753), e finalmente Douro (208.101). Por densidade demográfica, resulta 
indubidable o liderado do Grande Porto, con 1.577,7 hab/km2, moi superior ao resto das 
subrexións do Norte de Portugal, secundado por Ave (421,4 hab/km2), Entre Douro e 
Vouga (335,7 hab/km2), Cávado (332,5 hab/km2), Tâmega (214,0 hab/km2), Minho-
Lima (112,8 hab/km2), Douro (50,7 hab/km2) e finalmente Alto Trás-os-Montes (26,0 
hab/km2).  

As disparidades demográficas de Galicia co Norte de Portugal certifícanse ante o 
feito de que Galicia posúe unha demografía en clara regresión, cunha taxa de natalidade 
entre as mais baixas de Europa e que corresponde case á metade co respecto á rexión do 
Norte de Portugal: sete nenos por mil habitantes nados en Galicia por doce no Norte de 
Portugal. No apartado do índice de envellecemento, esta disparidade é aínda maior: en 
Galicia, por cada neno entre 0 e 14 anos hai 1,67 persoas de 64 anos, mentres na Rexión 
do Norte de Portugal, esta proporción é absolutamente á inversa(78).  

Compre igualmente observar unha evidente disparidade nos índices de 
dependencia de xente nova, moito mais elevado no caso do Norte de Portugal, e de 
senilidade. Segundo proxeccións demográficas da Unión Europea para o 2025(79), na 
Região Norte de Portugal, o índice de dependencia senil estimarase inferior ao 25%, o 
cal garantiría o mantemento da actual estrutura demográfica. Este índice é visiblemente 
máis desfavorable no caso de Galicia, cuxa estimación de dependencia senil sitúase no 
33%(80). 

c) Núcleos Urbanos:  
 

As asimetrías son igualmente apreciables no aspecto dos principais núcleos 
urbanos entre Galicia e o Norte de Portugal. O esquema urbano de Galicia configúrase 
en torno a sete (7) núcleos de poboación que superan os 70.000 habitantes(81), con 
amplas melloras en materia de infraestruturas e comunicación nos derradeiros anos.  

Vigo aséntase como o principal núcleo urbano de Galicia, con aproximadamente 
298.000 habitantes, e exerce como evidente polo de atracción socioeconómica cunha 
área metropolitana que concentra unha gran parte da industria galega. Neste sentido, a 
área metropolitana de Vigo, conformada polos concellos de Vigo, Moaña, Cangas, 
Nigrán, Baiona, Gondomar, Mos, Salvaterra de Miño, Salceda de Caselas, Porriño, 
Redondela, Pazos, Fornelos e Soutomaior, alcanza supera os 478.000 habitantes(82).  

                                                           
(78) Galicia e a Rexión Norte de Portugal: un espazo económico europeo, op.cit. Páxina 28. 
(79) Ibid, páxina 29 
(80) Ibid, páxina 29 
(81) Ibid, pp. 30-31  
(70) Instituto Nacional de Estatística, xaneiro de 2010. Tomado de: 
http://mas.farodevigo.es/graficos/122/poblacion-de-vigo-en-2010.html  
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Como segunda cidade está A Coruña (250.000 habitantes), cuxa área 
metropolitana ascendería a aproximadamente 395.000 habitantes, conformada polos 
concellos de A Coruña, Oleiros, Arteixo, Culleredo, Cambre, Sada, Betanzos, 
Bergondo, Abegondo e Carral. Seguirían Ourense (aproximadamente 100.000 
habitantes); Santiago de Compostela (95.000 habitantes), capital política e 
administrativa da Comunidade Autónoma; Lugo (87.000 habitantes), Ferrol (85.000 
habitantes), potente polo da industria naval; e Pontevedra (75.000 habitantes).  

Compre observar a dinamización de eixes que vinculan a poboacións do interior 
(rural) cos núcleos de desenvolvemento económico e social da fachada atlántica, sendo 
estes os casos das conexións de Ourense co eixe Vigo-Pontevedra e Lugo co núcleo A 
Coruña-Ferrol(83). Non obstante, unha característica estrutural e visible da demografía 
galega ten que ver coa súa dispersión, observándose máis de 30.000 núcleos de 
poboación, con crecente despoboamento no Sur e no Leste das provincias de Ourense e 
Lugo(84). Sen núcleos de nivel intermedio, é igualmente apreciable a perda de poboación 
en diversos núcleos urbanos, en especial na provincia de Lugo. 

Pola súa banda, a Região Norte de Portugal mantén unha escala demográfica 
similar á de Galicia, cunha evidente preponderancia da cidade de Porto (237.500 
habitantes), considerada a segunda cidade de Portugal tras a capital Lisboa e principal 
centro administrativo e de servizos do Norte de Portugal. A área metropolitana do 
Grande Porto corresponde a unha especie de conurbación conformada polas cidades de 
Vila Nova de Gaia e Matosinhos, así como Valongo, Gondomar e Maia(85), e que supera 
amplamente o medio millón de habitantes.  

Fóra do Grande Porto atopamos as cidades de Braga (180.000 habitantes), 
Guimarães (170.000 habitantes), importante centro da industria téxtil e de confección; 
Viana do Castelo (85.000 habitantes) e Vila Real (47.000 habitantes). Esta zona 
dinamizou a súa vida social, institucional e cultural grazas á presenza de centros 
universitarios como a Universidade do Minho en Braga e Guimarães, a Universidade de 
Tras-os-Montes e de Alto Douro en Vila Real, e o Instituto Politécnico de Viana do 
Castelo(86). 

d) Transportes e infraestruturas:  
 

Un dos elementos clave que afianza o desenvolvemento económico e social da 
Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal está definido na dotación de vías de transporte e 
comunicación, en especial en materia portuaria, aérea, ferroviaria e de autovías, 
beneficiadas nas últimas décadas grazas ao financiamento dos fondos europeos. 

 
                                                           
(83)

 Galicia e a Rexión Norte de Portugal: un espazo económico europeo, op.cit 
(84) Ibid 
(85) Ibid 
(86) Ibid 



50 

 

No caso galego, apreciase unha intensa rede de conexións viarias polo Norte (A 
Coruña-Madrid), Sur (Vigo-Madrid) e Centro (Sil-Ourense), cunha gran preponderancia 
na extensión das Autoestradas do Atlántico que conecta dende Ferrol coas redes viarias 
portuguesas( 87 ). No caso do Norte de Portugal, a deficiencia de autoestradas 
compensouse nos derradeiros anos cunha intensa construción de vías de alta velocidade, 
con especial circunvalación no Grande Porto, e que permiten configurar itinerarios 
principais e complementarios con notable penetración e accesibilidade cara tódolos 
distritos na rexión(88).  

 
Precisamente, a conexión trazada en torno a rede de Autoestradas do Atlántico 

permite definir un itinerario directo que une a cidades como Ferrol, A Coruña, Santiago, 
Pontevedra, Vigo, Braga e Porto incluso ata a rexión do Alentexo portugués, agrupando 
a mais de 9 millóns de persoas e conectándose coas principais rexións da fachada 
atlántica ibérica e os seus polos económicos, principalmente Lisboa, Setúbal, Coimbra, 
Porto, Vigo e A Coruña(89). 

 
Igualmente, intensificáronse eixes viarios transversais en torno á Eurorrexión, 

como son os casos do Val do Lima entre Viana de Castelo e Ourense, a construción da 
ponte internacional entre Vilanova de Cerveira e Goián (Pontevedra) e a conexión 
litoral por autoestrada Porto-Valença do Minho-Galicia. Compre observar que a 
utilización das autovías rápidas SCUT no Norte de Portugal axilizou igualmente as 
conexións viarias con Galicia, aínda non sen obstáculos recentes como a polémica 
suscitada a partir de 2011 coa aplicación da telepeaxe, e que intensificou o tránsito 
viario nas vías transversais.  

 
No caso das vías férreas, resulta salientable a súa menor utilización por parte dos 

usuarios, en particular ante a preponderancia da construción de infraestruturas viarias, 
portuarias e aéreas. No caso galego e portugués, é visible a concentración do tráfico 
férreo na vía A Coruña-Vigo-Porto, aínda que a utilización do tren por parte dos 
usuarios segue a concentrarse en traxectos curtos(90).  

 
En comparación coas redes viarias das autoestradas e a pesar da prioridade 

outorgada nos derradeiros anos na eventual finalización alén do 2015 das vías de alta 
velocidade, principalmente o AVE Vigo-Porto (particularmente retrasado por razóns de 
índole financeira), o transporte ferroviario na Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal 
segue a ser pouco competitivo. 

 
No aspecto aeroportuario, a Eurorrexión conta con catro aeroportos de notable 

capacidade e con conexións internacionais de elevado nivel. Son estes os tres aeroportos 
galegos: Abegondo (A Coruña), Lavacolla (Santiago de Compostela) e Peinador (Vigo) 
e o portugués de Sá Caneiro (Porto), o terceiro maior de Portugal e que mantén o seu 

                                                           
(87)

 Ibid, páxina 40. 
(88) Ibid, páxina 41. 
(89) Ibid, páxina 41. 
(90) Ibid, páxina 43. 
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liderado ao nivel da Eurorrexión no relativo ao transporte de pasaxeiros e de 
mercadorías(91), con especial incidencia no Sur de Galicia. 

 
Sá Caneiro supera amplamente o seu índice de transporte internacional co 

respecto ao transporte nacional portugués, en gran medida ante a proliferación de liñas 
de baixo custe que utilizan este aeroporto con escalas a outros países. Con datos de 
2010(92), a preponderancia do aeroporto de Sá Caneiro na eurorrexión ven determinado 
polo paso de mais de 5.280.000 pasaxeiros, un número de aeronaves de 55.432 e un 
tráfico de mercadorías de 635.765 toneladas. No caso galego, o compostelán de 
Lavacolla ocupa mais do 50% do transporte dos tres aeroportos galegos. É de salientar 
que o tráfico aéreo na Eurorrexión implican un elevado nivel de actividade a tenor do 
interese turístico e cultural, así como de negocios, e que permite igualmente fomentarse 
como vías de acceso para a internacionalización da economía galega e portuguesa(93). 

 
Outro aspecto de estratéxica importancia para a economía na eurorrexión ten que 

ver coa súa importante rede portuaria, concentrando Galicia e o Norte de Portugal 
aproximadamente o 15% do tráfico marítimo na Península Ibérica( 94 ). Os portos 
principais de Galicia son Vigo, Pontevedra-Marín, San Cibrao, A Coruña, Ferrol e 
Vilagarcía de Arousa, mentres no Norte de Portugal atopamos o porto de Leixões 
(Porto) e, con menor capacidade, o de Viana do Castelo. 

 
A potencialidade portuaria na Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal está 

basicamente establecida nas exportacións pesqueiras, principalmente de produtos 
conxelados, onde Vigo mantén un importante liderado. Paralelamente, a presenza da 
filial de Citröen en Vigo lle permite axilizar o tráfico marítimo, extensivo cara a 
comercialización exterior doutros sectores, como a minería, madeira, metálicos, etc. 
Mentres que no caso do porto de Leixões, ten unha especial incidencia no transporte de 
mercadorías e produtos químicos e petrolíferos. Compre observar a elevada 
competitividade portuaria en materia de exportacións cara os principais mercados 
(EUA, Europa, América Latina, Asia) existente entre os portos que conforman o Eixo 
Atlántico, así como o escaso transporte marítimo existente entre eles(95). 

 
No relativo aos parques empresariais (sen incluír aos parques tecnolóxicos) e 

tomando como referencia un estudo do Consorcio da Zona Franca de Vigo e o Eixo 
Atlántico(96), están actualmente en funcionamento un total de 55 parques empresariais 
en Galicia e 31 no Norte de Portugal.  

 

                                                           
(91) Ibid, páxina 45 
( 92 ) “Tráfico comercial nos aeroportos 2010”, Observatorio Transfronteirizo/Observatório 
Transfronteiriço Galicia e Norte de Portugal, Instituto Galego de Estatística (IGE) e a Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte de Portugal. Ver en: 
http://www.ige.eu/igebdt/esqv_gnp.jsp?paxina=001&c=0502&ruta=verPpalesResultados.jsp?OP=1&B=1
&M=&COD=4580&R=1[all]&C=2[all]&F=T[1:0]&S=&gnp=1  
(93) Galicia e a Rexión Norte de Portugal: un espazo económico europeo, op.cit, pp 45-46. 
(94) Ibid, páxina 46 
(95) Ibid, pp. 48-49 
( 96 )

 Parques Empresariais de Galicia e o Norte de Portugal, Consorcio Zona Franca de Vigo e 
Observatorio Urbano do Eixo Atlántico, 1999. 
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En Galicia están situados en A Coruña (19), Pontevedra (17), Lugo (13) e 
Ourense (6), sendo visible a concentración dos mesmos próximos a grandes núcleos 
urbanos, con certa especificidade industrial e unha notable preponderancia do sector 
servizos nas localidades mais pequenas. No que respecta ao Norte de Portugal, estes 
parques industriais están localizados en Támega (7), Ave (5), Minho-Lima (5), Douro 
(4), Tras-os-Montes (4), Cávado (3) e Grande Porto (3). É apreciable a súa variabilidade 
co respecto a Galicia no caso da proximidade destes parques ás grandes concentracións 
urbanas. Do mesmo xeito, a proximidade de Citröen en Vigo e de parques 
automobilísticos en Lisboa permitiu ao Norte de Portugal desenvolver unha importante 
industria auxiliar do automóbil, especificamente en Vila Nova de Cerveira(97). 

 
No referente á superficie do solo industrial, en Galicia existe un total de 2.494 

hectáreas de parques repartidas de forma desigual, cunha preponderancia para Coruña  
con máis do 50% da superficie total, sendo visiblemente superior ao Norte de Portugal, 
que non se achega ás 1.000 hectáreas, concentrando o Grande Porto un total de 732 
hectáreas(98), aspecto que igualmente repercute no elevado encarecemento do solo no 
caso galego co respecto ao portugués.  

 
e) Ciencia e Tecnoloxía: 

 
No apartado das telecomunicacións, existe un notable avance entre Galicia e o 

Norte de Portugal, motivado principalmente polos avances tecnolóxicos, a liberalización 
dos servizos e unha aposta institucional, especialmente de organismos públicos e 
universidades, na concreción de redes de ciencia e tecnoloxía. 

 
A rede telefónica tivo un peso específico a través da cooperación 

transfronteiriza, cos aneis dixitais conectados en torno a Tui e Valença do Minho, a 
través de Telefónica e R (Galicia) e Telecom (Portugal). Un apartado importante foi a 
implantación a partir de 1995 da Rede de Ciencia e Tecnoloxía de Galicia (RECETGA), 
xestionada polo Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA) e que conecta cos 
sete campus universitarios galegos (Santiago, A Coruña, Vigo, Ferrol, Lugo, Pontevedra 
e Ourense), cos centros de investigación dependentes da Xunta de Galicia, os 
organismos do Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC) e decenas de 
institucións e empresas con intereses na innovación tecnolóxica(99). 

 
No Norte de Portugal, a súa rede de ciencia e tecnoloxía forma parte dunha rede 

de conexión a nivel nacional, na que destacan a presenza das universidades, institutos de 
innovación tecnolóxica, bibliotecas, institutos politécnicos, etc. No marco da 
cooperación transfronteiriza, desde 2000 funciona a RedIT, conformada por 7 centros 
tecnolóxicos galegos e 6 portugueses, financiados con fondos INTERREG sobre apoio 
de transferencia de coñecementos tecnolóxicos ao tecido empresarial da 
Eurorrexión(100).   

 

                                                           
(97) Galicia e a Rexión Norte de Portugal: un espazo económico europeo, op.cit 
(98) Ibid, páxina 51. 
(99) Ibid, páxina 52 
(100) Ibid, páxina 53 
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Como entidade sen fins de lucro orientada na difusión da investigación dentro da 
eurorrexión, é salientable a existencia do Centro de Estudos Eurorrexionais 
(CEER)(101), creado en 2002 e conformado polas universidade de Santiago (USC), Vigo, 
A Coruña, Porto, Minho e Trás-os-Montes e Alto Douro.  

 
Financiado polos Fondos INTERREG 2007-2013, o CEER promove e dinamiza 

a investigación interuniversitaria e multidisciplinar na eurorrexión, con especial énfase 
na formación de especialistas, o labor de consultoría e a elaboración de bases de datos 
bibliográficos e documentais, con especial énfase na formación e captación de 
especialistas orientando a súa atención cara a súa influencia dentro do tecido 
empresarial da eurorrexión. Como soporte e difusión, conta cunha revista de “Estudos 
Eurorrexionais”, Centro de Documentación, Grupos de Investigación, etc,  definidos en 
torno a tres áreas principais de actuación(102): 

 
- “EmprendeRexión” como transferencia de tecnoloxía, investigación e 

coñecementos entre as seis universidades da eurorrexión; 
- Formación de Posgrado e Continua, con especial captación de alumnado de 

África e América Latina; 
- Construción dunha “Eurorrexión do Coñecemento”, que permita proxecta ao 

CEER e á eurorrexión Galicia-Norte de Portugal nos espazos europeo e americano, 
axilizando enlaces directos con Bruxelas. 

 
Outro exemplo pioneiro de centro de investigación corresponde ao Laboratorio 

Ibérico Internacional de Nanotecnoloxía (INL) de Braga(103), creado en novembro de 
2005 polo Ministério de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Portugal e o 
Ministerio de Educación e Ciencia de España, sendo esta a primeira organización 
intergobernamental en Europa nos campos da nanociencia e da nanotecnoloxía. 

 
f) Sectores produtivos e riqueza económica: 
 
No relativo aos sectores produtivos, aprécianse notables asimetrías entre Galicia 

e o Norte de Portugal. No caso galego é salientable o peso do sector agropesqueiro e dos 
servizos, neste último caso cunha ocupación laboral que supera o 60% da poboación 
economicamente activa(104). Mentres que no caso do Norte de Portugal é mais notorio o 
peso do sector secundario, especialmente da industria téxtil e do calzado, ocupando 
mais do 30%(105) da súa poboación economicamente activa, aínda que con importantes 
cotas de traballadores nos sectores do transporte, alimentación e madeira. No sector 
servizos, estes índices superan lixeiramente o 50%. 

 
No caso das actividades relativas ao sector primario, en Galicia predomina a 

pesca como sector base da súa economía, sendo o principal produtor a nivel estatal e un 
dos mais importantes a nivel europeo e mundial. A pesca, incluíndo a industria de 

                                                           
(101) Páxina web do CEER: http://www.fceer.org/index.php?pid=home  
(102) Ibid 
(103) Laboratorio Ibérico Internacional de Nanotecnoloxía (INL) de Braga. Páxina web: http://inl.int/ 
(104) Galicia e a Rexión Norte de Portugal: un espazo económico europeo, op.cit, páxina 59. 
(105) Ibid, páxina 92 
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transformación, achega aproximadamente o 10% do PIB galego e un 12% da súa 
ocupación laboral(106). Outros sectores estratéxicos para a economía galega son o lácteo, 
a carne a a silvicultura, sen menosprezar o peso do sector mineiro, en especial do 
granito (Pontevedra e Ourense), así como da enerxía eólica e da industria 
automobilística, coa presenza da filial de Citröen en Vigo.  

 
No caso do granito, Galicia mantén un importante nivel de clientes externos, 

especialmente nos mercados de EUA, Alemaña, Italia, Xapón e China( 107 ). A 
preponderancia galega no sector enerxético co respecto ao Norte de Portugal 
maniféstase a través dunha importante presenza de centrais hidroeléctricas (en torno ás 
afluencias dos ríos Miño, Sil, Eume e Tambre), termais e eólicas, mentres na 
eurorrexión existen dúas refinerías de petróleo, unha na Coruña e outra na localidade de 
Leça de Palmeira, en Matosinhos(108). 

 
Pola súa banda, o Norte de Portugal manifesta unha maior preponderancia do 

sector vitivinícola(109), con menos peso do seu sector pesqueiro, aínda que é salientable 
o compartimento de recursos comúns con Galicia en materia de emprego e de presenza 
de pesqueiros(110). No caso da minería, a súa actividade é moi inferior en comparación 
con Galicia, cunha crecente atomización e inexistencia de empresas de envergadura(111). 

 
Tomando en consideración a explotación dentro do sector agrario, en Galicia e 

no Norte de Portugal atopamos un índice de superficie agraria útil moi similar, cunha 
media en torno ás 5 hectáreas, correspondendo aproximadamente á cuarta parte co 
respecto ao nivel europeo, e cunha elevada preponderancia do minifundismo, superando 
en ambos casos o 70% das explotacións agrarias(112). Un índice de incidencia moi 
similar no caso das actividades relativas ao sector gandeiro, en especial bovino, onde 
Galicia mantén unha maior preponderancia (superior ao 90%) mentres que no Norte de 
Portugal, estas actividades superan o 80%, con índices moi similares ao Reino 
Unido(113). 

 
 Outro sector relevante é o forestal. Na eurorrexión Galicia-Norte de Portugal, os 
bosques e montes ocupan ó redor do 70% do territorio (no caso galego, superior ao 70% 
e no Norte portugués, do 66%)(114), manifestando en ambos casos a preponderancia do 
seus respectivos sectores forestais en comparación cos seus respectivos niveis estatais. 
A superficie arborizada en ambos casos é igualmente salientable, cunha media do 28% 
da superficie total na Eurorrexión: 1.274.000 no caso galego e 617.000 no caso do Norte 
portugués(115). En ambos casos, o factor dos incendios corresponde unha preocupación e 
unha realidade frecuente e palpable. 

                                                           
(106) Ibid, páxina 78. 
(107) Ibid, páxina 80 
(108) Ibid, páxina 85 
(109) Ibid, páxina 59. 
(110) Ibid, páxina 79 
(111) Ibid, páxina 80 
(112) Ibid, páxina 65 
(113) Ibid, páxina 66 
(114) Ibid, páxina 75 
(115) Ibid, páxina 75 
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 No apartado da localización territorial da actividade económica dentro da 
eurorrexión, Galicia define a preponderancia do seu litoral atlántico que une a Ferrol, A 
Coruña, Santiago, Pontevedra e Vigo, viabilizada pola autoestrada AP-9 ata Valença do 
Minho. Con menor incidencia, as provincias de Ourense e Lugo manteñen certas 
concentracións industriais de importancia(116).  
 

Este marxe litoral atlántico concentra ás principais empresas e industrias 
galegas, como a téxtil Inditex-Zara, as lácteas Leyma e Feiraco, a madereira Finsa, a 
conserveira e pesqueira Pescanova,  automobilística (Citröen en Vigo), estaleiros como 
Barreras, Freire, Rodman, químicas como Zeltia e Zéneca(117), a minería (canteiras en 
Porriño e Ourense) e o sector financeiro, conformado polo Banco Pastor e a recente 
fusión de Caixanova e Caixa Galicia a través de NovaGalicia Banco. No caso das 
provinciais interiores de Lugo e Ourense, destacan a presenza das empresas láctea 
Leyma, carne (Coren-Novafrigsa), cemento (Grupo Cimpor), o Parque Tecnolóxico de 
Galicia en Ourense, téxtil (Adolfo Domínguez) e forxa pesada (Galfor)(118). 

 
No caso do Norte de Portugal, o seu patrón de concentración industrial e 

empresarial é sensiblemente inferior a Galicia, co maior predominio do Grande Porto, 
estendida cara Oliveira de Azémeis ao Sur e Barcelos ao Norte(119). Destacan aquí a 
presenza de empresas como Sonae (madeira, telecomunicacións, comunicación social e 
turismo), Lactogal (líder lácteo en Portugal), Soares da Costa e Mota & Cia 
(construción civil e obras públicas), Salvador Caetano (automóbiles), Unicer 
(cervexa)(120).  

 
Pola súa banda, a localidade de Vilanova de Gaia concentra o potencial 

vitivinícola do Norte de Portugal mentres o Ave, en especial Fafe, Guimarães, Póvoa do 
Lanhoso, Santo Tirso, Vieira do Minho, Vilanova de Famalicão) agrupa a maior parte 
das empresas dos sectores téxtil mentres que o calzado focalízase basicamente na 
contorna de Oliveira de Azémeis, así como de empresas da fabricación de moldes(121). É 
igualmente salientable a presenza de estaleiros na zona de Viana do Castelo. 

 
No apartado do comercio bilateral transfronteirizo na Eurorrexión, destaca unha 

nova asimetría: o Norte de Portugal asume un maior protagonismo no comercio exterior 
galego que Galicia no comercio do Norte de Portugal. As exportacións galegas cara o 
Norte de Portugal focalízanse na pesca e alimentación, achegándose aproximadamente 
ao 40% das súas exportacións.  

 
Polo contrario, o téxtil e o calzado supoñen os principais produtos de 

exportación do Norte de Portugal cara Galicia, superando índices do 40%(122). Non 

                                                           
(116) Ibid, páxina 115 
(117) Ibid, pp. 118 e 119 
(118) Ibid, páxina 120 
(119) Ibid, páxina 120 
(120) Ibid, páxina 120 
(121) Ibid, pp. 122-123 
(122) Ibid, páxina 217 
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obstante, os tecidos produtivos e empresariais de Galicia e do Norte de Portugal 
consideran atractivos os seus respectivos mercados transfronteirizos. 

 
No relativo ao comercio, en 2010 Galicia exportou con destino á Unión Europea 

(excluíndo ás outras Comunidades Autónomas estatais) mercancías por valor de 11.314 
millóns de euros( 123 ), con Francia e Portugal como principais socios comerciais 
exteriores. Pola súa banda, as exportacións do Norte de Portugal cara a UE (excluíndo o 
resto de Portugal) foi en 2010 de 1.783 millóns de euros, con España e Francia como 
principais socios comerciais(124).  

 
No conxunto da eurorrexión, é salientable observar a través dos datos do 

Observatorio Transfronteirizo/Observatório Transfronteiriço Galicia e Norte de 
Portugal(125) impulsado polo Instituto Galego de Estatística (IGE) e a Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), que o comercio 
intracomunitario da eurorrexión mantén como principais socios comerciais exteriores a 
países membros da Unión Europea, como Alemaña, España (no caso do Norte de 
Portugal), Francia, Italia, Países Baixos e Gran Bretaña(126).  

 
Neste sentido, o volume de intercambio comercial do Norte de Portugal con 

países como Alemaña, España, Italia, Países Baixos e Gran Bretaña, é notablemente 
maior no caso do Norte de Portugal, mentres o nivel de intercambio comercial de 
Galicia con Francia, moi probablemente determinado pola existencia en Vigo da filial 
de Citröen, é moito maior en comparación do volumen comercial do Norte de Portugal 
con ese país. 

 
En 2010, o Produto Interior Bruto (PIB) de Galicia alcanzou os 57.393 millóns 

de euros, o cal corresponde a un PIB per cápita de 21.000 euros(127). No Norte de 
Portugal, o seu PIB rexistrou un índice de 48.542 millóns de euros, calculado nun PIB 
per cápita a prezos correntes de 13.000 euros(128). 
 
 
 

                                                           
(123 ) MARTÍNEZ ROMERO, María del Pilar, “Una visión de la Eurorregión a través del Anuario 
Estadístico Galicia-Norte de Portugal”, Instituto Galego de Estatística, 2012. Ver en: 
http://www.alde.es/encuentros/trabajos/r/pdf/236.pdf 
(124) Ibid 
(125)

 Observatorio Transfronteirizo/Observatório Transfronteiriço Galicia e Norte de Portugal, existente 
no Instituto Galego de Estatística. Páxina web: 
http://www.ige.eu/web/mostrar_seccion_gnp.jsp?codigo=0502. Este observatorio divulga os anuarios 
estatísticos, os boletíns trimestrais de conxuntura na eurorrexión, o atlas das empresas da eurorrexión e o 
comercio intracomunitario entre Galicia e o Norte de Portugal.  
( 126 )

 “Comercio intracomunitario: expedicións por destino e introducións por orixe”, Observatorio 
Transfronteirizo/Observatório Transfronteiriço Galicia e Norte de Portugal, Instituto Galego de 
Estatística (IGE) e a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte de Portugal. Ver 
en:http://www.ige.eu/igebdt/esqv_gnp.jsp?paxina=001&c=0502&ruta=verPpalesResultados.jsp?OP=1&
B=1&M=&COD=4599&R=3[all]&C=1[all];2[all]&F=T[1:0]&S=&gnp=1 
( 127 ) MARTÍNEZ ROMERO, María del Pilar, “Una visión de la Eurorregión a través del Anuario 
Estadístico Galicia-Norte de Portugal”, op.cit 
(128) Ibid 
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g) Recursos humanos: 
 
Como se considerara con anterioridade no apartado dos aspectos demográficos, 

existe unha marcada asimetría poboacional na eurorrexión. A rexión do Norte de 
Portugal é máis populosa, con 3.745.439 de habitantes por 2.796.089 de habitantes 
existentes na actualidade en Galicia. Paralelamente, o Norte de Portugal ten unha 
porcentaxe maior de poboación moza e un menor peso das persoas da terceira idade en 
comparación con Galicia(129). 

 
Segundo datos do primeiro trimestre de 2012 elaborados polo Instituto Galego 

de Estatística (IGE)( 130 ), a taxa de desemprego identifícase en torno ao 20,2% da 
poboación economicamente activa, cunha taxa de actividade calculada en torno ao 
55,5%. Tradicionalmente, Galicia presenta taxas de desemprego maiores que no Norte 
de Portugal pero este índice deu un volco considerable entre 2006 e 2008, cando o Norte 
de Portugal superou a Galicia no índice de desocupación laboral(131). Non obstante, 
desde o comezo da crise económica a partir de 2008, o desemprego en Galicia superou 
sensiblemente ao do Norte de Portugal.  

 
Por su parte, o Anuario Estatístico da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal 

2011(132), ofrece outros indicadores sociais de relevancia. Demograficamente, Galicia 
caracterízase polo alto grao de envellecemento da súa poboación: en 2010, o 22,2% da 
poboación residente en Galicia ten 65 anos ou mais, fronte ao 15,8% na Rexión Norte 
de Portugal(133).  

 
Pola súa banda, entre 1996 e 2010, o Norte de Portugal rexistra unha caída no 

seu saldo vexetativo, motivada pola diminución do número de nacementos, aínda que 
cun saldo positivo. No caso galego, esta tendencia amosa índices de maior estabilidade 
no seu saldo vexetativo, aínda que con signo negativo, tomando en conta que o número 
de defuncións supera ao de nacementos desde a década de 1980. A taxa bruta de 
mortalidade en Galicia alcanza as 10,9 defuncións por cada mil habitantes, por 8,6 no 
Norte de Portugal(134). 

 
No relativo ao mercado laboral, a eurorrexión contén mais de 5,5 millóns de 

habitantes (2010) en idade laboral, das que 3,3 millóns consideranse como poboación 

                                                           
(129) Galicia e a Rexión Norte de Portugal: un espazo económico europeo, op.cit, páxina 55 
(130) Instituto Galego de Estatística. Ver en: http://www.ige.eu/web/index.jsp?paxina=001&idioma=gl  
( 131 ) MARTÍNEZ ROMERO, María delPilar, “Una visión de la Eurorregión a través del Anuario 
Estadístico Galicia-Norte de Portugal”, Instituto Galego de Estatística, 2012. Ver en: 
http://www.alde.es/encuentros/trabajos/r/pdf/236.pdf 
(132)

 Anuario Estatístico da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal 2011, Instituto Galego de Estatística e 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, Santiago de Compostela, 2012. Ver en: 
http://www.ige.eu/estatico/html/gl/galicia_en_cifras/Anuarios_Galicia_Norte/2011/anuario_Galicia_Nort
e_2011.pdf. É igualmente relevante acudir ao anteriormente mencionado Observatorio 
Transfronteirizo/Observatório Transfronteiriço Galicia e Norte de Portugal, a través da súa páxina web: 
http://www.ige.eu/web/mostrar_seccion_gnp.jsp?codigo=0502.  
(133)

 MARTÍNEZ ROMERO, María del Pilar, “Una visión de la Eurorregión a través del Anuario 
Estadístico Galicia-Norte de Portugal”, op.cit  
(134) Ibid 
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activa, o que sitúa a taxa de actividade en 59,2%(135). A diferenza por estrutura de idades 
entre a poboación galega e a do Norte de Portugal condiciona que a taxa de actividade 
no Norte de Portugal é significativamente maior que en Galicia, co 62,2% fronte ao 
54,6%. Compre considerar que a idade mínima legal para incorporarse ao mercado 
laboral é de 15 anos en Portugal e de 16 anos en España(136). 

 
As asimetrías da eurorrexión visualizanse igualmente en materia sanitaria, onde 

Galicia posúe mellores indicadores que a rexión do Norte de Portugal. Con datos de 
2009 publicados no Anuario Estatístico da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal 
2011, os establecementos sanitarios en Galicia dispoñen de 3,6 camas por cada mil 
habitantes, mentres que este mesmo índice na rexión do Norte de Portugal é de 2,9 
camas por cada mil habitantes(137). No referente aos médicos, Galicia conta con 4,5 
médicos por cada mil habitantes fronte aos 3,5 médicos no Norte de Portugal(138).  

 
No relativo aos indicadores educativos, é salientable observar unha tendencia 

nos derradeiros anos, motivada polo afondamento da crise económica, en observar un 
abandono escolar prematuro, principalmente entre mozos con idades comprendidas 
entre 18 e 24 anos, que non completaron a súa educación secundaria e que non teñen 
ningún tipo de formación profesional, reglada ou non reglada(139).  

 
Con datos de 2010, apreciase igualmente as asimetrías na eurorrexión, sendo 

esta porcentaxe de abandono escolar dun 23,1% en Galicia, 7,8 puntos menos que na 
rexión do Norte de Portugal(140). Pola súa banda, o 43,7% da poboación adulta galega 
entre 30 e 34 anos posúe estudos superiores, sendo este indicador sensiblemente menor 
no Norte de Portugal, calculado en case a metade (19,4%)(141).  

 
Tomando en conta estes índices socioeconómicos publicados no Anuario 

Estatístico da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal 2011, pode inferirse de certas 
similitudes de indicadores sociais e económicos entre Galicia e o Norte de Portugal 
(como a taxa de envellecemento das súas respectivas poboacións) aínda que con maior 
peso das asimetrías sanitarias, de PIB per cápita, de converxencia de índices coa Unión 
Europea ou de formación profesional e educativa(142). 

 
h)  Experiencias de Cooperación Transfronteiriza: 
 
Outros aspectos fundamentan a viabilidade de proxectos de Cooperación 

Transfronteiriza na eurorrexión, principalmente en materia cultural, turística, 
gastronómica, social e económica. Por tomar algúns exemplos, as asociacións 
comerciais e as empresas eurorrexionais amosan unha disposición altamente 
participativa e de dinámicas de cooperación, tales como o desenvolvemento de Clústers 
                                                           
(135) Ibid 
(136) Ibid 
(137) Ibid 
(138) Ibid 
(139) Ibid 
(140) Ibid 
(141) Ibid 
(142) Ibid 
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do Téxtil e do Automóbil(143). Algunhas destas iniciativas corresponden aos casos do 
EUROCLUSTEX, da iniciativa MOBI12GRID impulsada por Centro Tecnolóxico de 
Automoción de Galicia (CTAG) e o Centro para a Excelência e Inovação na Indústria 
(CEIIA), e outras de carácter turístico, como a imaxe de marca eurorrexional “Dous 
países, un destino”(144).  

 
O aspecto turístico e, como variante do mesmo, o factor gastronómico, é 

estratexicamente importante tomando en conta a súa variedade e diversificación, en 
especial ante a existencia na eurorrexión de dous nodos turísticos clave, fundamentados 
polo seu patrimonio histórico, arqueolóxico, cultural e etnográfico, como son os casos 
de Santiago de Compostela (polo Camiño de Santiago) e Porto, así como de rutas 
circulatorias de gran interese turístico, como as Rías Altas e Baixas, a Costa Norte, a 
Costa Verde, as serras ou as cidades interiores(145).  

 
En Galicia existen un total de 2.843 establecementos turísticos, incluíndo hoteis, 

turismo rural, campamentos e apartamentos turísticos, con case 90.000 prazas a 
disposición dos viaxeiros(146), e que no 2010 aloxaron a 4.284.082 turistas, con especial 
preponderancia dos establecementos hoteleiros con estrelas de ouro(147). Pola súa banda, 
o Norte de Portugal posúe unha oferta turística calculada en 441 establecementos, dos 
que a metade son pensións. En 2010, esta rexión albergou a 2.545.911 turistas, con 
especial preponderancia dos que elixiron os hoteis como establecemento de 
hospedaxe(148). 

 
Esta cooperación turística amplíase cara a promoción de destinos termais e 

enólogos, dentro da iniciativa “Dous países, un destino”, tal e como o subscrito en 
novembro de 2010 no marco da AECT Galicia-Norte de Portugal, entre a Secretaría 
Xeral de Turismo da Xunta de Galicia e a Presidencia de Turismo de Porto e do Norte 
de Portugal( 149 ). Segundo declarou entón o presidente desta entidade portuguesa, 

                                                           
( 143 ) Integrar Espacios-Desafíos Transfronterizos Europa 2020, Informe de Conclusiones 1º OPEN 
DAYS-Evento Local de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal, 6-8 de xullo de 2011, Vigo-Braga-
Porto, organizados pola Agrupación Europea de Cooperación Territorial Galicia-Norte de Portugal, o 
Comité das Rexións da Unión Europea, a Xunta de Galicia e a Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) e financiados con fondos FEDER da Unión Europea. 
Ver en: http://www.gnpaect.eu/multimedia/adjuntos/1331303176.pdf 
(144) Ibid 
( 145 )

 PARDELLAS DE BLAS, Xulio e PADÍN FABEIRO, Carmen, “Un modelo de análisis de la 
Eurorregión Galicia-Norte de Portugal como destino turístico conjunto”, XVIII Reunión de Estudios de 
Ciencia Regional, Universidade de Vigo, Departamento de Economía Aplicada, 2001. Ver en: 
http://fama2.us.es:8080/turismo/turismonet1/economia%20del%20turismo/espa%F1a/modelo%20de%20
analisis%20de%20la%20euroregion%20Galicia%20Norte%20de%20Portugal%20como%20destino%20t
uristico.pdf  
( 146 ) MARTÍNEZ ROMERO, María del Pilar, “Una visión de la Eurorregión a través del Anuario 
Estadístico Galicia-Norte de Portugal”, op.cit  
(147) Ibid 
(148) Ibid 
(149) “La eurorregión se alía para promocionar destinos termales y enológicos”, Faro de Vigo, 17 de 
novembro de 2010. Ver en: http://www.farodevigo.es/gran-vigo/2010/11/17/eurorregion-alia-
promocionar-destinos-turisticos-termales-enologicos/491823.html  
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Melchior Moreira, o 30% das pernoctas hostaleiras recibidas no Norte de Portugal 
provén de turistas galegos(150). 

 
Paralelamente, a preservación do patrimonio natural da eurorrexión está 

consolidando un novo eixe de cooperación transfronteiriza, tales como as iniciativas 
TRANSNATURA, do Parque Natural Gêres-Xurés e do Proxecto ER-INOVA(151), así 
como as iniciativas relativas ao mar, como son os casos do “Campus do Mar”, do 
“Proxecto Raia”, do “Iberomare” e do “Océano 21”, todos eles representativos dos 
exemplos de boas prácticas na eurorrexión(152). Noutros aspectos están os proxectos de 
cooperación agroalimentarios, tales como a “Rede de Innovación Alimentaria do Norte 
de Portugal e Galicia”, os de homologación de títulos en formación profesional e os de 
desenvolvemento transfronteirizo de empresas biotecnolóxicas, como o proxecto 
“BioEmprende”(153). 

Finalmente, compre considerar as experiencias de cooperación social, cultural e 
institucional traducidas na concreción das denominadas Eurocidades, como son os casos 
de Chaves-Verín, constituída oficialmente desde decembro de 2007(154) e a actualmente 
en fase de constitución Eurocidade Tui-Valença do Minho (2012).  

Outras experiencias transfronteirizas de cooperación son a Asociación do Val do 
Minho Transfronteirizo, mellor coñecido como UNIMINHO(155), con sé en Valença do 
Minho e constituída en novembro de 2005 por 21 concellos, cinco (5) do Val do Minho 
e dezaséis (16) da Deputación Provincial de Pontevedra, e cuxos obxectivos se 
concentran en servir de referencia a nivel europeo no labor do desenvolvemento local, a 
través da cooperación pública e privada, da valorización dos seus recursos naturais, da 
promoción turística e da utilización das tecnoloxías de información e de innovación 
como catalizadores do proceso de desenvolvemento transfronteirizo(156). 

É igualmente salientable considerar a existencia dun Consello Sindical 
Interrexional Galicia-Norte de Portugal, creado o 13 de novembro de 1995( 157 ), 
conformado polo Sindicato Nacional de Comisións Obreiras (CC.OO), a Unión Xeral 
de Traballadores de Galicia (UXT), a União Geral de Trabalhadores de Portugal e a 
Confederação Geral dos Trabalhadores de Portugal.  

                                                           
(150) Ibid 
( 151 ) Integrar Espacios-Desafíos Transfronterizos Europa 2020, Informe de Conclusiones 1º OPEN 
DAYS-Evento Local de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal, op.cit 
(152) Ibid 
(153) Ibid 
(154). Páxina web: http://www.eurocidadechavesverin.eu/  
(155) Páxina web: http://www.uniminho.eu/ 
(156) Ver: http://www.valedominho.pt/portal/page/valedominho/ValedoMinho/Parcerias/Uniminho 
( 157 ) VARELA ÁLVAREZ, Enrique José, Gestión Pública y Gobernanza Local en Perspectiva 
Comparada. Las Políticas Públicas de Modernización Administrativa en los Gobiernos Locales de 
Galicia y el Norte de Portugal. Universidade Complutense de Madrid. Facultade de Ciencias Políticas y 
Sociología. Tese Doutoral presentada ao Programa de Doctorado de Gobierno y Administración Pública  
do Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Abril de 2009. Páxina 250. Tese Doutoral 
publicada pola Universidade Complutense de Madrid, 2010. ISBN: 978-84-693-3370-9. Ver en: 
http://eprints.ucm.es/10715/1/T31557.pdf      
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Segundo publica a páxina web de CC.OO Galicia( 158 ), o Consello Sindical 
Interrexional Galicia-Norte de Portugal “é unha organización sindical da 
Confederación Europea de Sindicatos” e ten asinados “convenios de colaboración coa 
Comunidade de Traballo Galicia-Norte de Portugal e o Eixo Atlántico” así como “é 
membro do Eures Transfronteirizo Galicia-Norte de Portugal”. Así mesmo, e como 
Consello Sindical Interrexional, esta entidade participa nunha estrutura específica da 
Confederación Europea de Sindicatos, con presenza nalgún dos grupos de traballo da 
Comisión Europea. 

 

i) Organización política e administrativa:  
 

A persistencia de dúas entidades políticas e administrativas dentro da 
Eurorrexión Galicia e Norte de Portugal, como son os casos da Comunidade Autónoma 
de Galicia e a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte 
(CCDR-N), revela as asimetrías de carácter político e institucional derivadas das 
diferenzas de organización política e administrativa existentes no Estado español e 
portugués e que, por tanto, repercuten notablemente no nivel de relacións institucionais 
entre Galicia e o Norte de Portugal(159). 

 
Derivada da Constitución española de decembro de 1978, o nivel de 

descentralización administrativa e as facultades de autogoberno da Comunidade 
Autónoma de Galicia están fundamentadas no labor do Parlamento de Galicia como 
órgano lexislativo facultado para elixir ao presidente da Comunidade Autónoma; e da 
Xunta de Galicia como órgano de goberno. A organización de xustiza en Galicia está 
depositada no labor do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia(160). 

 
A Administración Pública Local galega está igualmente dividida en catro (4) 

Deputacións Provinciais: A Coruña, Lugo, Pontevedra, Ourense. O poder local está 
igualmente dividido en 315 concellos ou municipios e e 3.787 parroquias. 

 
Pola súa banda, a Constitución da República Portuguesa de 1974 establece a este 

país como un Estado unitario, aínda que respectando os principios de subsidiariedade, 
de autonomía das autarquías locais e de descentralización democrática da 
administración pública(161). Por tanto, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Norte (CCDR-N) é o órgano político e administrativo encargado de das 
funcións de goberno na Região Norte de Portugal, a cal non posúe poderes de 
autogoberno e mais ben eríxese como unha entidade estatística para o Estado 
centralizado en Lisboa, a través da denominación Nomenclatura de Unidade Territorial 
(NUT) III (162). 

                                                           
( 158 ) Sindicato Nacional de Comisións Obreiras (CC.OO) de Galicia. Ver en: 
http://www.galicia.ccoo.es/webgalicia/menu.do?Areas:Internacional:CSIr_Galicia_e_Norte_de_Portugal  
(159) Galicia e a Rexión Norte de Portugal: un espazo económico europeo, op.cit, páxina 33. 
(160) Ibid, páxina 34. 
(161) Ibid, páxina 35. 
(162) Ibid, páxina 35. 
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A Região Norte de Portugal está conformada polas seguintes sub-rexións: Alto 

Tras-os-Montes, Douro, Tâmega, Minho-Lima, Cávado, Ave, Entre Douro e Vouga, 
Grande Porto, dividida igualmente polos distritos de Braga, Bragança, Porto, Viana do 
Castelo e Vila Real, que teñen un gobernador civil nomeado polo goberno central. 
Igualmente, esta rexión está conformada por 84 municipios e 2.000 freguesías. 

 
As diferenzas da Administración local entre Galicia e Norte de Portugal son 

igualmente notorias, aínda que nalgúns casos como os municipios, as súas facultades 
son semellantes. No caso galego, os concellos e municipios corresponden ás entidades 
locais básicas de organización territorial, cunha extensión promedio de 94 km2 e media 
de habitantes de aproximadamente 9.000 persoas(163). As súas competencias focalízanse 
na seguridade pública, a protección civil, o ordenamento urbanístico e a saúde pública, 
con escasas competencias en materia tributaria e de promoción económica(164). Pola súa 
banda, as Deputacións Provinciais encárganse da coordinación dos Servizos 
Municipais, apoio técnico e financeiro aos concellos e outros servizos de carácter 
supramunicipal.  

 
Finalmente están as comarcas e parroquias, a primeira unha entidade 

supramunicipal sen personalidade xurídica, utilizada como referencia de planificación 
estatística. A parroquia corresponde á mais pequena unidade territorial e administrativa 
galega, cunha media de 700 habitantes e 8 km2, historicamente vinculada á unidade 
básica de organización da Igrexa católica(165). 

 
No caso da Região Norte de Portugal, o municipio ten un impacto político e 

territorial moi semellante ao caso dos concellos galegos. Destaca a súa capacidade 
tributaria para impoñer taxas e da competencia de creación de solo industrial, que lles 
proporciona un relevante protagonismo á hora de promoción da localización 
empresarial(166). Como promedio, son entidades que abarcan unha extensión territorial 
de 84 km2 e mais de 40.000 habitantes.  

 
Pola súa banda, os distritos son os equivalentes das Deputacións Provinciais 

galegas, mentres que as freguesías corresponden ás unidades político-territoriais mais 
pequenas da organización en Portugal, moi equiparable á parroquia galega(167), con 
competencias administrativas moi limitadas, cunha poboación promedio de 1.700 
habitantes. 

 
En conclusión, e salvo casos específicos, é apreciable a asimetría política e 

administrativa existente na Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal. No caso galego 
defínese un exemplo de autogoberno descentralizado con competencias propias e un 
poder local moi fragmentado e con escasas competencias. En contraste, a Região Norte 
de Portugal amosa un mapa político e territorial máis homoxéneo, con entidades de 

                                                           
(163) Ibid, páxina 36. 
(164) Ibid, páxina 36. 
(165) Ibid, páxina 36 
(166) Ibid, páxina 36. 
(167) Ibid, páxina 37 
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maior tamaño e capacidade de actuación aínda que non xerenciado por un poder 
rexional descentralizado e autónomo como no caso galego(168). 

 
Non obstante, en Portugal comeza a manifestarse nos derradeiros anos unha 

reflexión e discusión pública sobre a necesidade de abordar un proceso de 
descentralización política e administrativa. A súa maior significación foi a discusión 
elaborado a partir do proceso de Regionalizaçao, que tivo un especial impulso durante o 
goberno do primeiro ministro José Manuel Durão Barroso (2000-2004) pero que, 
posteriormente, foi paralizado e abandonado. 

 
Compre mencionar aquí un recente estudo elaborado pola Junta Metropolitana 

de Porto (JMP) e a Facultade de Economía da Universidade de Porto, denominado 
“Novas Competências para as Áreas Metropolitanas” (169), concluído en xuño de 2012, e 
no que se asevera que a organización política e administrativa estatal portuguesa é 
“excesivamente centralizada” e que Portugal constitue o único país de Europa 
Occidental que só presenta dous niveis de poder, o central e o local(170).  

 
Este estudo aborda o proceso de discusión de transferencia de competencias do 

Estado para as áreas metropolitanas de Porto e Lisboa, defendendo unha “marxe 
significativa para un afondamento do proceso de descentralización administrativa no 
país”(171), cuxos beneficios serían “a redución dos custes asociados a situacións de 
asimetría de información”, o control democrático e a participación política dos 
cidadáns. Paralelamente, este proceso incluso permitiría un notable aforro de recursos 
financeiros, valorados por este estudo entre “125 e 180 millóns de euros por ano”(172). 

 
Entre as propostas deste estudo establecense a creación de sete secretarías 

metropolitanas: presidencia, para funcións de representación externa da área 
metropolitana; desenvolvemento económico, mobilidade; ordenamento do territorio e 
ambiente; emprego e solidariedade social; educación, cultura e deporte e lacer; 
seguridade e protección civil. Estas propostas foron presentadas en maio pasado ao 
ministro de Asuntos Parlamentarios, Miguel Relvas( 173 ). Precisamente, o ministro 
Relvas é o autor intelectual da denominada “Reforma Relvas” que, durante o 
anteriormente mencionado período de goberno de Durão Barroso, propuxo a creación 
dun mapa rexional constituído por tres unidades territoriais: Grandes Áreas 
Metropolitanas; Comunidades Urbanas; e Comunidades Intermunicipais. 

 

 

                                                           
(168) Ibid, páxina 37. 
(169) “Faculdade de Economia da Uporto propõe maior descentralizaçao do Estado”, Centro de Estudos 
Eurorrexionais, 15 de xuño de 2012. Ver en: http://fceer.org/index.php?pid=noticias&detalle=1792  
(170) Novas Competências para as Áreas Metropolitanas, Junta Metropolitana de Porto e Facultade de 
Economía da Universidade do Porto, Serie Estudos e Sondagens, 30 de marzo de 2012. Ver en: 
http://www.amp.pt/fotos/gca/fep_novas_competencias_para_as_areas_metropolitanas_1338886096.pdf 
(171) “Faculdade de Economia da Uporto propõe maior descentralizaçao do Estado”, op.cit 
(172) Ibid 
(173) Ibid 
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3.2) Análise e Diagnose da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal 
 

 
3.2.1) Fortalezas apreciables na Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal: 

 
a) Tras máis de dúas décadas de funcionamento como Comunidade de Traballo 

(a partir de 1991) e actualmente como Agrupación Europea de Cooperación 
Territorial (a partir de 2008), a Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal 
afírmase como unha realidade consolidada, operativa e eficiente, con 
notable impacto na vida cotiá da cidadanía galega e portuguesa á hora de 
solucionar determinados problemas (infraestruturas e servizos) sen que os 
mesmos deriven nunha excesiva dependencia da actuación dos gobernos 
estatais centralizados (Madrid e Lisboa) e incluso a nivel europeo (Bruxelas). 

 
b) A Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal corresponde igualmente a unha 

realidade con enorme significado de índole histórico, xeográfico, 
sociocultural  e socioeconómico con elevada densidade de interrelacións. A 
persistencia de afinidades socioculturais son aínda moi visibles entre Galicia 
e o Norte de Portugal, un aspecto que incentiva e impulsa a cooperación 
transfronteiriza. Entre estas afinidades poden sinalarse: relixiosidade, 
organización territorial (fundamentalmente agrícola), minifundismo, 
economía de subsistencia e autoconsumo, dispersión de poboación, a 
parroquia como núcleo relacional básico, elevada densidade de poboación e 
emigración, e proximidade lingüística(174). 

 

c) Existe unha notable visión e vontade de cooperación, mais cunha sensación 
de competitividade, entre os actores involucrados na Cooperación 
Transfronteiriza Galicia-Norte de Portugal. Dende a perspectiva de mercado, 
resulta salientable a complementariedade das respectivas estruturas 
económicas e a especialización produtiva, que permiten tecer un espazo 
económico de notable relevancia(175). 

 

d) Elevada interdependencia rexional derivada do incremento dos intercambios 
comerciais, do maior grao de integración económica e do aumento dos 
desprazamentos e das relacións sociais. 

 

                                                           
( 174 ) DOMÍNGUEZ CASTRO, Luís, “Europa e a fronteira luso-galaica: historia e reencontro”, en 
DOMÍNGUEZ CASTRO, Luís e VENADE, Nuno, As eurorrexións e o futuro de Europa: o modelo da 
eurorrexión Galicia-Norte de Portugal, Porto, 2004. Páxinas 3-51. Tomado do artigo CANCELA 
OUTEDA, Celso, “La Eurorregión Galicia-Norte de Portugal: un escenario de cooperación territorial”, 
Revista Razón y Palabra (México), Nº 74, Novembro 2011-Xaneiro 2012. Ver en: 
http://www.razonypalabra.org.mx   
( 175 ) CANCELA OUTEDA, Celso, “La Eurorregión Galicia-Norte de Portugal: un escenario de 
cooperación territorial”, op.cit 
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e) A ausencia e inexistencia de conflitos bélicos ou de reclamacións 
fronteirizas territoriais, aspectos fraguados pola delimitación fronteiriza 
definitiva do Tratado de Límites de 1864 que define unha fronteira delimitada 
e consolidada(176). Salvo a existencia e persistencia de minoritarios grupos 
políticos e culturais en Galicia, non existen iniciativas de incorporación 
territorial de Galicia ao Estado portugués, tanto como non persisten 
movementos políticos irredentistas en Portugal. 

 
f) A súa condición de espazo territorial atlántico lle confire á Eurorrexión un 

potencial estratéxico imprescindible para o tráfico marítimo cara os 
principais centros económicos de produción e distribución en Europa, EUA e 
América Latina. Neste último caso, o latinoamericano, compre considerar as 
potencialidades de tráfico marítimo da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal 
de cara a proxectos como a ampliación da Canle de Panamá, prevista para 
2014, e que igualmente permitiría unha inserción do comercio marítimo 
galego-portugués cara outros mercados en ascenso, especificamente Asia. 

 
g) A visión impulsada polos gobernos locais no fomento da cohesión territorial e 

o desenvolvemento socioeconómico eurorrexional, a través de importantes 
iniciativas como as Eurocidades Chaves-Verín e Tui-Valença do Minho, así 
como doutras experiencias transfronteirizas como UNIMIÑO . 

 
h) O factor xeográfico, determinado pola inexistencia de grandes accidentes 

xeográficos que obstaculicen ou dificulten as comunicacións 
transfronteirizas(177). 

 

i) A pesar que pode ser considerado un factor de debilidade (tal e como se 
observará mais adiante), e se ben a elevada densidade de poboación na área 
fronteiriza crea determinados problemas de índole sanitario, laboral, de 
delincuencia, etc), a resolución destes problemas da paso a unha forte e cada 
vez mais organizada coordinación de diferentes niveis administrativos e 
actores públicos e privados eurorrexionais. 

 

j) Compre tomar en consideración a personalidade xurídica da AECT e a súa 
autonomía financeira, un aspecto que identifica, ao mesmo tempo, unha 
debilidade inicial posteriormente subsanada nunha notable fortaleza. A 
Comunidade de Traballo (CdT) Galicia-Norte de Portugal creada en 1991 é 
un organismo carente de personalidade xurídica propia, amparada 
xuridicamente no Tratado entre o Reino de España e a República Portuguesa 
subscrito en 2002. 

Por tanto, e a pesar de que o artigo 8 do Acordo Constitutivo establecía 
que a CdT se nutriría financeiramente das achegas equivalente dos seus 
socios, a mesma non puido configurar un orzamento común, debido a que 

                                                           
(176) Ibid 
(177) Ibid 
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cada socio ou delegación debía asumir os seus propios custes derivados da 
participación en reunións e actividades realizadas(178).  

Pola súa banda, a Agrupación Europea de Cooperación Territorial 
(AECT), creada a partir de 2008, fundamentada xuridicamente no 
Regulamento 1082/2006 do Parlamento Europeo e do Consello sobre a 
Agrupación Europea de Cooperación Territorial, si dispón desa personalidade 
xurídica propia que lle outorga unha maior amplitude e capacidade xurídica, 
dispoñendo dun orzamento propio proporcionado polas achegas, e que poden 
ser de tres tipos: iniciais, ordinarias anuais e extraordinarias(179). 

 
k) A raíz da creación da AECT Galicia-Norte de Portugal (GNP, AECT) e da 

condición de personalidade xurídica propia, existe unha marcada autonomía 
política para a discusión e execución de proxectos de cooperación 
transfronteiriza. Compre, por tanto, considerar a convivencia de dúas 
entidades no ámbito da cooperación transfronteiriza entre Galicia e o Norte 
de Portugal: por unha banda, a CdT, configurada en torno a órgano político; 
e, doutra banda, a GNP, AECT como brazo executor de proxectos 
financiados por fondos propios ou captados. Coa creación da GNP, AECT a 
partir de 2008, a mesma conta cunha personalidade xurídica e administrativa 
propia, con capacidade para licitar, contratar e realizar obras públicas, 
expropiar, xestionar en común equipamentos e explotar servizos de interese 
xeral(180). 

 

l) A estrutura orgánica da GNP, AECT non só da conta dunha autonomía 
política e de personalidade xurídica propia senón dunha realidade e 
experiencia de cooperación transfronteiriza xa consolidada e operativa. A 
GNP, AECT dispón dos seguintes órganos de goberno: unha Asemblea como 
órgano deliberativo, decisorio e de consenso, composto por catro (4) 
representantes da Xunta de Galicia e outros catro (4) da CCDR-N. Un 
Director, designado de mutuo acordo pola Xunta de Galicia e a CCDR-N por 
un período bianual, e que deberá ser dunha nacionalidade distinta á do 
Secretario-Subdirector e a do inmediato director saínte. Un Secretario-
Subdirector e un Consello Superior, integrado polos Coordinadores Xerais da 
CdT en representación da Xunta de Galicia e da CCDR-N.  

 
m) A existencia do Eixo Atlántico do Noroeste Peninsular (en adiante Eixo 

Atlántico) como iniciativa matriz e principal a nivel local para afianzar a 
cooperación transfronteiriza entre Galicia e o Norte de Portugal. Esta 
entidade foi creada o 1º de abril de 1992 ao amparo do Convenio-Marco de 
cooperación transfronteiriza entre comunidades e autoridades territoriais de 
1980, baixo a fórmula de asociación transfronteiriza de municipios de dereito 
privado. Deste modo, o Eixo Atlántico naceu por iniciativa de 12 cidades de 

                                                           
(178)

 Ibid 
(179) Ibid 
(180) Ibid 
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Galicia e da Rexión Norte de Portugal, con posteriores ampliacións ata 
chegar ás actualmente 34 cidades.  

Inicialmente, o Eixo Atlántico non posuíu ningún vínculo institucional 
coa CdT, ata o asinamento dun protocolo en xuño de 2000. Actuando como 
unha especie de lobby transfronteirizo  ante os actores públicos locais, 
europeos, rexionais ou estatais, o Eixo Atlántico mantén un ámbito propio de 
actuación en sectores como as infraestruturas, transportes, desenvolvemento 
urbano, medio ambiente, turismo, deportes e cultura dentro do territorio da 
Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal.  

 
n) O impulso e a canalización por parte dos gobernos locais de proxectos de 

cooperación transfronteiriza, como a anteriormente mencionada UNIMIÑO  
(2005), proxecto asinado pola Comunidade Intermunicipal do Vale do Minho 
(integrada por 5 concellos portugueses) e a Deputación Provincial de 
Pontevedra; e a Eurocidade Chaves-Verín, “A Eurocidade da Auga” (2007), 
financiado con fondos POCTEP e que constitúe un proxecto pioneiro a nivel 
ibérico e europeo de cooperación transfronteiriza cualificada como de 
“segunda xeración”, e que denota e contempla a superación da “fase do 
predominio das infraestruturas á fase da preponderancia do vivir cotiá dos 
cidadáns, artificialmente separados” (181).  

A amplitude de características da Eurocidade Chaves-Verín supera a 
experiencias similares anteriormente establecidas, como son os casos da 
Eurocidade Vasca San Sebastián-Bayonne (1993), entre o País Vasco e 
Francia, e tamén coñecida como Consorcio Bidasoa-Txingudi; e a 
Eurocidade Frankfürt Oder-Slubice (1993), entre Alemaña e Polonia, a 
tenor da conformación da Eurorrexión Pro Europa Viadrina. 

 

o) A persistencia de actores relevantes no tecido social e asociativo da 
Eurorrexión, o cal permitiu a creación de iniciativas de importancia como o 
Consello Sindical Interrexional Galiza-Norte de Portugal, creada en 
novembro de 1995, e integrado polo Sindicato Nacional de Comisións 
Obreiras (CC.OO), da Unión Xeral de Traballadores de Galicia (UXT), da 
União Geral de Trabalhadores de Portugal e da Confederação Geral dos 
Trabalhadores de Portugal. Outra iniciativa relevante neste sentido foi a 
creación en 2002 da Fundación Centro de Estudos Eurorrexionais 
(CEER)(182), que integra ao mundo académico e universitario a través da 
Universidade de Santiago (USC), a Universidade de Vigo (UVigo), a 
Universidade da Coruña (UDC), a Universidade de Porto, a Universidade do 
Minho, a Universidade de Tras-os-Montes Alto Douro e a Xunta de Galicia. 
Outra experiencia relevante é o Centro de Cooperación Transfronteirizo 
(CECOTRAN)(183), da Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), 

                                                           
( 181 )

 Chaves-Verín: A Eurocidade da Auga. Axenda Estratéxica, Colección Biblioteca dos Estudos 
Estratéxicos, Eixo Atlántico do Noroeste Peninsular, Vigo, 2008. Ver en: 
http://www.eurocidadechavesverin.eu/_cf/23658 
(182) Páxina web: http://www.fceer.org/  
(183) Páxina web: http://www.cecotran.com/ 
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concebido como un centro de prestación de servizos para apoiar aos sectores 
empresariais apostados nas áreas fronteirizas. 
 
 

3.2.2) Debilidades apreciables na Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal: 
 

a) A Comunidade Autónoma de Galicia e a Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), forman dúas entidades 
pertencentes a dous Estados, España e Portugal, considerados entre os 
menos desenvolvidos e dependentes dos programas de desenvolvemento 
impulsados pola Unión Europea( 184 ). Este factor intensifica a súa 
influencia especialmente tralas últimas ampliacións da UE a Europa do 
Leste en 2004 e 2007, ante o actual contexto de crise económica europea 
e ante a incerteza derivada da eventual apertura dun novo período de 
fondos estruturais europeos (2013-2020). 

 
b) Precisamente, saliéntase este contexto de crise económica, en particular 

no caso de Portugal por mor do rescate financeiro aplicado pola Unión 
Europea a partir de 2011, así como dos programas de austeridade 
orzamentaria e financeira á hora de acometer novos proxectos estratéxicos 
da Eurorrexión, como a finalización do AVE Vigo-Porto. 

 
c) A Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal corresponde a un “territorio 

periférico e excéntrico da fachada atlántica”(185), afastada dos principais 
centros políticos e económicos dentro da Unión Europea (Bruxelas e 
Berlín). Non obstante, esa mesma condición de fachada atlántica mitiga 
esta condición de afastamento xeográfico e socioeconómicos dos 
principais centros de poder europeo. 

 
d)  A disparidade e contradición demográfica e de dinámica de pirámides 

de poboación. Galicia posúe unha poboación cada vez mais envellecida 
mentres o Norte de Portugal conta cunha poboación mais xoven (un 17%  
da súa poboación ten menos de 17 anos de idade) e concentra o 57% da 
poboación total de Portugal. 

 
e) Acentuada tendencia á concentración demográfica e de actividade 

económica nas rexións costeiras da franxa urbana atlántica (dende 
Ferrol ata Porto)(186), en detrimento das rexións mais rurais do interior. 
De Norte a Sur, en Galicia destacan tres áreas urbanas (A Coruña, 
Santiago e Pontevedra-Vigo), que lle confiren un marcado acento de 
“policentrismo urbano”. A diferenza, en Portugal é notable a 
preponderancia da concentración de poboación e de actividades 

                                                           
( 184 )

 CANCELA OUTEDA, Celso, “La Eurorregión Galicia-Norte de Portugal: un escenario de 
cooperación territorial”, op.cit 
(185) Ibid 
(186)

 Ibid 
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económicas en torno á Área Metropolitana de Porto, con máis de 1,5 
millóns de habitantes. 

 
f) A consecuencia, a dispersión de poboación é outro obstáculo salientable, 

con elevados núcleos de poboación con menos de 2.000 habitantes, o cal 
dificulta e encarece a prestación de determinados servizos públicos 
(sanitarios, sociais ou escolares) así como a dotación de infraestruturas, 
con especial énfase na zona fronteiriza( 187 ). A elevada densidade de 
poboación na área fronteiriza galego-portuguesa xera igualmente 
determinados problemas (sanitarios, laborais, de delincuencia, etc) que 
preme e forza a coordinación de diferentes niveis administrativos e 
actores públicos e privados eurorrexionais. 

 

g) Se ben o acervo común histórico e cultural é unha fortaleza salientable, 
resulta igualmente considerable a repercusión social de diversos 
estereotipos e prexuízos que manifestan o “desdén e descoñecemento 
entre Galicia e Portugal” e unha imaxe negativa de Portugal en 
Galicia(188). Estes factores, construídos durante séculos nos procesos de 
formación dos Estados español e portugués e afianzados trala 
independencia de Portugal do Reino Español en 1640, complétanse con 
visións estereotipadas e derivadas dos nacionalismos portugués e español, 
das alianzas internacionais portuguesas con Gran Bretaña, etc. Como 
sinala CANCELA OUTEDA( 189 ), “puede afirmarse que Galicia y la 
Región Norte de Portugal vivieron de espaldas hasta la década de los 
ochenta del siglo XX”. 

 

h) A ausencia dun verdadeiro poder rexional na beira sur do Río Miño, que 
marca unha asimetría de carácter político entre a administración política e 
administrativa territorial de Galicia e o Norte de Portugal(190).  

 

i) Se ben a creación da GNP, AECT constituíu un avance significativo na 
pretensión de ampliar a inicial carencia de personalidade xurídica da CdT, 
a mesma aínda non xerou ningunha práctica ou proxecto de 
envergadura que permita realizar unha valoración global e eficiente sobre 
a súa xestión. A lentitude nas negociacións para designar as súas máximas 

                                                           
(187) Ibid 
(188) VILLARES, Ramón (2003), “Portugal, Galicia e o Iberismo” en Actas do IV Simposio Internacional 
Luso-Galaico de Filosofía, Santiago de Compostela, USC. Páxinas 13-28. Citado en CANCELA 
OUTEDA, Celso, “La Eurorregión Galicia-Norte de Portugal…”, op.cit 
(189)

 Ibid. Para completar unha breve visión histórica das relacións entre Galicia e o Norte de Portugal, o 
autor recomenda a revisión das Actas do IV Simposio Internacional Luso-Galaico de Filosofía, Santiago 
de Compostela, USC, 2003. 
(190) CANCELA OUTEDA, Celso, “La Eurorregión Galicia-Norte de Portugal…”, op.cit 
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autoridades evidenciou unha debilidade política clave. Non foi ata 
febreiro de 2010 cando foron finalmente designados (191). 

 
3.2.3) Acertos e oportunidades da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal 
 
 

a) A preponderancia das entidades rexionais na fundación e consolidación da 
Comunidade de Traballo (CdT) Galicia-Norte de Portugal. Compre destacar as 
iniciativas que precederon á creación e constitución da CdT, en momentos 
previos de negociación do ingreso do Reino de España e da República 
Portuguesa na Comunidade Económica Europea (CEE) en 1986.  

Estes acordos foron o Tratado de Amizade e Cooperación entre a 
República Portuguesa e o Reino de España do 22 de novembro de 1977; a 
Convención Cadro do Consello de Europa do 22 de maio de 1980, ambos 
acordos como manifestacións da vontade de sincronía e cooperación entre 
España e Portugal, superando a secular etapa de autarquía e de “negación 
mutua”; a Declaración Conxunta de Santiago de Compostela de 1986, primeiro 
documento de traballo común entre Galicia e Portugal en materia de cooperación 
transfronteiriza; as I e II Xornadas Técnicas Galicia e a Rexión Norte de 
Portugal celebradas entre 1988  e 1990, encontros onde se afondou na 
necesidade de institucionalizar os contactos galaico-portugueses; e finalmente o 
Acordo Constitutivo da Comunidade de Traballo Galicia-Norte de Portugal do 
31 de outubro de 1991(192). 
 

b) A institucionalización da CdT permitiu a concreción de Estatutos de 
funcionamento, dirección, organización e xestión deste ente cooperativo, a 
través da creación de nove (9) Comisións: catro (4) Comisións Sectoriais: 
Desenvolvemento Sostible e Planeamento; Desenvolvemento Económico e 
Turismo; Innovación e Eficiencia Enerxética; e Cidadanía. Catro (4) 
Comunidades ou Comisións Territoriais de Cooperación (CTC), creadas entre 
1999 e 2002 e que permitiron a implicación directa dos poderes locais próximos 
á fronteira (Deputacións Provinciais e Concellos galegos e portugueses 
limítrofes). Son estas: Comunidade Territorial de Cooperación do Vale do Lima; 
Comunidade Territorial de Cooperación do Vale do Minho; Comunidade 
Territorial de Cooperación do Vale do Tâmega; e Comunidade Territorial de 
Cooperación do Vale do Cávado. Finalmente, existe unha (1) Comisión 
específica, constituída polo Eixo Atlántico do Noroeste Peninsular, que se ocupa 
da política urbana das cidades que forman parte da eurorrexión (193). 
 

c) Estrutura orgánica e administrativa consolidada. A CdT componse de figuras 
de alta dirección política: Consello e Comité de Coordinación; Presidente e 
Vicepresidente; e Secretariado. Paralelamente, posúe Figuras de Dirección 
Profesional e Organización: Coordinadores Xerais (un por cada parte), 
Coordinadores Técnicos, Secretariado e expertos convocados. Co Acordo 

                                                           
(191) Ibid 
(192) Ibid 
(193) Comunidade de Traballo Galicia-Norte de Portugal. Páxina web: http://www.galicia-nortept.org/ 
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constitutivo de 1991 previuse a creación de outros elementos de xestión de apoio 
á dirección, como o Grupo Observatorio Interrexional e as Comisións “ad hoc”. 
 

d) Un acerto positivo da xestión da CdT ten que ver coa súa capacidade para 
adaptarse aos cambios e transformacións do seu entorno institucional(194). O 
seu organigrama administrativo permite a xestión e execución dos orzamentos 
comunitarios a través dos Fondos INTERREG; se permite a entrada de entidades 
locais (Eixo Atlántico) a través das respectivas Comisións; e se reformulan as 
Comisións agrupando as iniciativas orientadas cara a Cooperación 
Transfronteiriza (POCTEP 2007-2013). 
 

e) Adopción da Estratexia Europa 2020(195) sobre desenvolvemento e crecemento 
sostible, a través da aprobación por parte da Comisión Europea de catro (4) 
proxectos: Eixo Interior da Eurorrexión; Axenda Dixital Local da Eurorrexión; a 
Rede de Entidades Transfronteirizas (RIET); e o Modelo Innovador de 
Planificación e Xestión Territorial (DESOURB), financiados con fondos 
POCTEP, 2º Convocatoria. Estes proxectos serán levados a cabo polo Eixo 
Atlántico (196).  
 

f) A Xunta de Galicia apostou a partir de 2006 pola creación da Axencia Europea 
de Cooperación Transfronteiriza (AECT) Galicia-Norte de Portugal, que veu a 
luz na VIII Reunión da Comunidade de Traballo Galicia-Norte de Portugal en 
Santiago de Compostela o 30 de setembro de 2008. A AECT posúe validez 
xurídica ao ser aceptada tanto polos gobernos de España e Portugal por 
Resolución do 23 de outubro de 2008 (Boletín Oficial do Estado Nº 262/2008 do 
30 de outubro de 2008). A AECT corresponde, entón, nun esforzo por avanzar 
na construción dunha cooperación transfronteiriza de “segunda xeración”, 
que incrementara a súa seguridade xurídica e amosara o interese por achegarse 
ao sector dos servizos e á cidadanía. 

 
g) Consolidada esta eurorrexión, compre observar cal sería a súa incidencia e 

impacto noutros escenarios xeográficos e xeopolíticos nos que Galicia e o 
Norte de Portugal debería necesariamente inserirse, por razóns culturais e 
históricas. Estes poden ser os casos dos países lusófonos, América Latina ou 
incluso unha maior implicación dentro da fachada atlántica na que está 
inserida. A AECT Galicia-Norte de Portugal ben pode abordar unha eventual 
fase de exploración e investigación do seu modelo cara outras realidades 
transfronteirizas, tendo con especial énfase a posibilidade de erixirse como 

                                                           
(194) CANCELA OUTEDA, Celso, “La Eurorregión Galicia-Norte de Portugal…”, op.cit 
(195) Europa 2020: una Estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e innovador. Comisión 
Europea, 3.3.2010. COM (2010) 2020. Páxina web: http://ec.europa.eu/commission_2010-
2014/president/news/documents/pdf/20100303_1_es.pdf 
(196) “ El Eixo Atlántico desarrollará los ejes principales de la Estrategia Europa 20-20 a través de 4 
proyectos aprobados por la Comisión Europea”, El Foro Digital, Xornal dixital do Foro Metropolitano de 
Vigo, 9 de marzo de 2011. Ver en:  http://elforodigital.blogspot.com.es/2011/03/el-eixo-atlantico-
desarrollara-los-ejes.html 
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modelo de referencia na África lusófona en en América do Sur (fronteiras como 
as do MERCOSUR entre Brasil, Arxentina, Uruguai, Paraguai) 

 
h) Dende unha perspectiva global europea de Cooperación Transfronteiriza, a 

AECT Galicia-Norte de Portugal pode inserirse, independentemente do 
escenario da Unión Europea, en plataformas de actuación cara eurorrexións con 
características similares, como poden ser os casos da AECT Euskadi-Aquitania e 
da AECT Pirineos-Mediterráneo. Esta realidade podería conferirlle dun maior 
peso político en Bruxelas á hora de xestionar fondos de financiamento ou ben 
unha maior intensidade de autonomía política, a tenor da súa personalidade 
xurídica propia. 

 
 

3.2.4) Erros e obstáculos da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal 
 
 
a) A iniciativa de creación da CdT non proceden de entidades locais senón de 

dúas entidades administrativas (Xunta de Galicia e CCDR-N), así como foi 
notoria a ausencia de entidades privadas na creación da Comunidade de 
Traballo, principalmente a falta de participación de axentes sociais como o 
empresariado, as universidades e as organizacións non gobernamentais, entre 
outras. 
 

b) Os seus Estatutos amosan unha sensación de debilidade fundacional, 
emanada da “vaguidade da súa misión” e da falta de concreción da súa 
actividade principal, moito mais vinculada ao intercambio de 
información(197). 
 

 
c) Marcada decadencia e desgaste político da CdT nos últimos anos, un 

aspecto que motivou a un escenario de “anomia e de inacción”. Este aspecto 
deu paso a unha marcada “ralentización” do impulso político inicial na 
creación da CdT e, particularmente, durante o período 2000-2008, previo á 
creación da AECT. 

 

d) Esta ralentización do impulso político determinouse, igualmente, polo 
remate dun prolongado ciclo político na Xunta de Galicia (1990-2005) e os 
cambios de prioridades por parte dos gobernos portugueses a partir de 2005, 
principalmente enfocados cara outros escenarios de fronteira, e que se 
visualizaron a través do asinamento da Convención entre a República 
Portuguesa e o Reino de España sobre a Cooperación Transfronteiriza 
entre Instancias e Entidades Territoriais (3 de outubro de 2002). 
Posteriormente, a aprobación en 2006 do Convenio de Cooperación 
Transfronteiriza entre a Comissão de Coordenação e Desenvolvemento 

                                                           
(197) CANCELA OUTEDA, Celso, “La Eurorregión Galicia-Norte de Portugal…”, op.cit 
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Regional do Norte e a Xunta de Galicia, permitiu unha revisión do Acordo 
fundacional de 1991, tentando outorgar un maior afondamento da 
cooperación transfronteiriza aínda que sen garantir a súa seguridade xurídica. 

 
e) A percepción de que a CdT amosou inicialmente a súa incapacidade para 

abrirse cara a cidadanía galega e portuguesa, así como a grupos 
empresariais e centros de investigación, un desacerto levemente subsanado 
nos últimos anos. A perspectiva da boa gobernanza só se limitou á 
participación dos poderes locais, toda vez non logrou diversificar a 
participación nas convocatorias comunitarias, moi concentradas nos Fondos 
INTERREG; tampouco logrou reforzar o seu liderado político e 
institucional nin afondouse na construción de mecanismos de xestión e 
construción de estruturas. 

 
f) A escasa construción dunha identidade propia, falta de definición política e 

débil lexitimidade institucional, incapaz de ampliarse alén dos seus socios 
fundadores (Xunta de Galicia e CCDR-RN), deu paso a que a CdT Galicia-
Norte de Portugal perdera no período 2007-2008 unha importante 
oportunidade para consolidarse como o centro de xestión e negociación dos 
fondos comunitarios para o período 2007-2013.  

Este aspecto foi sensiblemente significativo cando en marzo de 2007, 
Badaxoz foi designada como sede do Secretario Técnico Conxunto do novo 
Programa de Cooperación Transfronteiriza España-Portugal 2007-2013, o 
que conferiulle a capacidade de xestión dos fondos e programas 
comunitarios na fronteira entre España e Portugal. 

Este notorio fracaso político en constituírse no eixe de xestión dos fondos 
comunitarios entre España e Portugal para o período 2007-2013 deu paso a 
que, a partir de 2006, a CdT Galicia-Norte de Portugal viabilizara as 
negociacións para a creación dunha AECT, que finalmente veu a luz na VIII 
Reunión da Comunidade de Traballo Galicia-Norte de Portugal celebrada en 
Santiago de Compostela o 30 de setembro de 2008. 

 
g) Como obstáculo a mediano prazo, inquieta observar cal será o futuro da 

eurorrexión unha vez os fondos europeos (INTERREG, POCTEP) rematen 
a súa viabilidade operativa e temporal, co horizonte no 2020 e, 
principalmente, ante o contexto actual de crise económica, recesión e 
austeridade financeira emanada dentro da Unión Europea, un escenario 
igualmente reproducible noutras entidades de cooperación transfronteiriza en 
Europa. A AECT Galicia-Norte de Portugal debe, por tanto, acometer e 
afianzar o proceso de cooperación transfronteiriza “de segunda xeración” 
que implique unha participación máis activa por parte dos poderes locais, 
das entidades empresariais e da cidadanía da eurorrexión, á hora de garantir 
os fondos financeiros e os programas de financiamento mais acordes para a 
súa operatividade. Caso contrario, a eurorrexión corre o risco de parálise e 
inercias que, eventualmente, signifique unha escasa operatividade. 
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h) Unha das debilidades e erros mais visibles da eurorrexión Galicia-Norte de 
Portugal ten que ver coa súa escasa repercusión nos medios de 
comunicación galegos e portugueses, a tal punto de observarse 
practicamente a ausencia dunha axenda informativa compartida sobre as 
actividades da eurorrexión. Esta carencia vese parcialmente “suavizada” 
polo labor do Eixo Atlántico á hora de conferir esta axenda informativa que, 
obviamente, pode traducirse nunha axenda de traballo viable. Sen 
visibilidade informativa dificilmente logrará consolidarse a identidade propia 
da eurorrexión e a necesidade (e inevitable) concreción dunha “cidadanía 
compartida” que permita acelerar os mecanismos da denominada 
“cooperación transfronteiriza de segunda xeración”.  

 

i) Tanto como o futuro das eurorrexións e a súa dependencia dos fondos 
europeos, compre observar a seguinte reflexión: tras dúas décadas de 
funcionamento, ¿está a cooperación transfronteiriza na Eurorrexión 
Galicia-Norte de Portugal nun momento clave que permita considerar a 
eventual creación dunha Macrorrexión de cooperación transfronteiriza?. 

Compre considerar que, segundo un debate no Parlamento europeo(198) 
realizado o 23 de febreiro de 2011, se consideraba a vaguidade do concepto 
de Macrorrexión, referíndose que o mesmo supón “un marco integrado para 
abordar os retos e as posibilidades dunha determinada zona xeográfica”. 

A creación de Macrorrexións en Europa foi impulsada polos países 
bálticos(199), dando paso á creación da Rexión do Mar Báltico en xuño de 
2009. Posteriormente crearonse outras Macrorrexións na área do Danubio 
(2010) e está en discusión a posibilidade de crearse outra macrorrexión na 
área mediterránea. En xullo de 2010 asinouse un compromiso para a dunha 
Macrorrexión Galicia-Norte de Portugal-Castela e León, que entrou en 
funcionamento a partir de setembro de 2010 baixo o nome de Rexións do 
Sudoeste Europeo (RESOE).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(198) “Estrategias para las Macrorregiones europeas”, pregunta parlamentaria con solicitude de resposta á 
Comisión Europea formulada na sesion do 23 de febreiro de 2011 polo eurodeputado Nuno Teixeira, do 
grupo parlamentar do Partido Popular Europeo (PPE). Artigo 117 do regulamento. Ver na páxina web do 
Parlamento europeo: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-
2011-001479+0+DOC+XML+V0//ES 
(199) STOCCHIERO, Andrea, “Macroregiones de Europa ¿Vino viejo en una nueva botella?, Centro Studi 
di Politica Internazionale, CESPI, Working Paper 65/2010 (SP), abril de 2010. Ver en: 
http://www.cespi.it/WP/WP%2065%20vinoviejo.pdf. A Rexión do Mar Báltico está conformada por 
Suecia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Alemaña, Letonia, Lituania e Polonia. 
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3.3) Elaboración da enquisa e entrevistas persoais 
 

 
 Como soporte metodolóxico de investigación, realizouse unha enquisa que foi 
enviada a entidades clave da eurorrexión Galicia-Norte de Portugal así como a 
responsables dun grupo de investigación sobre a cooperación transfronteiriza en Europa, 
con énfase na AECT Galicia-Norte de Portugal. Esta enquisa, elaborada nun formato 
breve e de carácter xenérico, enviouse entre marzo e maio de 2012. 
  
 Preguntas da enquisa: 
 

1) Qué indicadores socioeconómicos considera clave para analizar a cooperación 
transfronteiriza na Eurorrexión Galicia e Norte de Portugal? 
 

2) Cales son os acertos que considera salientables á hora de afianzar a 
cooperación transfronteiriza nesta eurorrexión? 
 

3) Cales considera son os obstáculos, erros e dificultades máis relevantes coas que 
se atopan os actores involucrados no desenvolvemento da cooperación 
transfronteiriza? 

 
4) Qué exemplos de éxito na cooperación transfronteiriza considera que existen 

actualmente en Europa? 
 

5) Nun contexto determinado pola crise económica, considera viable a futuro a 
cooperación transfronteiriza como elemento clave da integración europea? 
 

6) Qué futuro observa, a curto e mediano prazo, á Eurorrexión Galicia e Norte de 
Portugal? 

 
 

Receptores da enquisa:  
 

- Xoán Vázquez Mao 
Director do Eixo Atlántico do Noroeste Peninsular 
Respondeu mediante entrevista persoal 

 
- José Manuel Duarte Vieira  

Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte 
(CCDR-N) 
Reenviou a enquisa á sé da AECT Galicia-Norte de Portugal en Vigo, co cal 
compartiu unha visión conxunta. 
 

- António Magalhães Cunha  
Presidente Centro de Estudos da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal (CEER) 
Non respondeu á enquisa 
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- Axencia Europea de Cooperación Transfronteiriza (AECT) Vigo  

Respondeu á enquisa vía correo electrónico, tamén a petición da Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N). 

 
- Rede de Investigación de Cooperación Territorial (RECOT).  

Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación 
Universidade de Vigo 
Respondeu mediante entrevista persoal 
 

- Eurocidade Chaves-Verín 
Non respondeu á enquisa 
 

- Asociación do Val do Minho Transfronteirizo (UNIMIN HO/UNIMIÑO) 
Respondeu á enquisa vía correo electrónico. 
 
 
Resultados da enquisa: 

 
 

a) Eixo Atlántico 
 
Persoa responsable da enquisa: Xoán Vázquez Mao.  
Director do Eixo Atlántico do Noroeste Peninsular(200).  
 

- Qué indicadores socioeconómicos considera clave para analizar a cooperación 
transfronteiriza na Eurorrexión Galicia e Norte de Portugal? 
Resposta: A percepción cidadá da Eurorrexión; a axilización dos trámites 
administrativos. 

 
- Cales son os acertos que considera salientables á hora de afianzar a 

cooperación transfronteiriza nesta eurorrexión? 
R: A leve pero persistente superación da noción “Fronteira”. A Eurorrexión 
como unha realidade ineludible. O seu acervo cotiá como referencia de 
integración e cooperación territorial, dentro dun espazo común de 7 millóns de 
habitantes. 
 

- Cales considera son os obstáculos, erros e dificultades máis relevantes coas 
que se atopan os actores involucrados no desenvolvemento da cooperación 
transfronteiriza? 
R: A asimetría das insfraestruturas de transporte, que intensifican a diverxencia 
e dualidade entre o rural e o urbano. A comunicación ferroviaria, onde se 
observa un retroceso significativo de 20 anos. A pesar de alcanzar o 
recoñecemento e a seguridade xurídica, a AECT non logra evolucionar dende a 

                                                           
(200) Respondeu mediante entrevista persoal realizada o xoves 29 de marzo de 2012, na sé do Eixo 
Atlántico en Vigo. 
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perspectiva política, administrativa e institucional. Por tanto, corresponde a unha 
entidade cunha personalidade xurídica débil.  
Ausencia dunha masa crítica dentro da poboación sobre as necesidades e 
potencialidades da Eurorrexión. A AECT non está na axenda política dos 
gobernos centrais de Madrid e Lisboa. A persistencia da crise económica en 
Europa e, particularmente, Portugal, o cal obstaculiza a creación de iniciativas e 
unha óptica proactiva. A persistencia dun discurso de confrontación entre ambas 
marxes fronteirizas 

 
- Qué exemplos de éxito na cooperación transfronteiriza considera que existen 

actualmente en Europa? 
R: Precisamente, a AECT Galicia-Norte de Portugal, a cal consolídase como un 
modelo europeo e unha referencia para outras experiencias como a Rede Ibérica 
de Comunidades Transfronteirizas, a CECINC, o propio Eixo Atlántico e outras 
realidades europeas (Báltico, Eurocidade Frankfürt Oder-Slubice, Lille-County, 
etc) 

 
- Nun contexto determinado pola crise económica, considera viable a futuro a 

cooperación transfronteiriza como elemento clave da integración europea? 
R: Obviamente, creo no modelo da cooperación transfronteiriza en Europa, 
razón pola que sigo impulsando este ideal a través do Eixo Atlántico. 

 
- Qué futuro observa, a curto e mediano prazo, á Eurorrexión Galicia e Norte 

de Portugal? 
R: Todo dependerá da vontade política, da implicación dos cidadáns e 
obviamente, do futuro dos fondos europeos. 
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b) Axencia Europea de Cooperación Transfronteiriza (AECT) 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) 

  

Persoa responsable da enquisa: Borja Navarro(201) 

- Qué indicadores socioeconómicos considera clave para analizar a cooperação 
transfronteiriza na Euro-Região Galiza e Norte de Portugal? 
R: Os principais indicadores socioeconómicos chave para estudar a cooperación 
na Euro-rexión teñen que mostrar e medir os principais aspectos nos ámbitos 
onde se materializa a  cooperación. Por tanto, poderían ser os seguintes:  

- Volume de intercambios comerciais,  
- Nº de traballadores transfronteirizos,  
- Proxectos de cooperación transfronteiriza financiados pola UE,  
- Turistas,  
- Comunicacións e transportes transfronteirizos 

 
- Cales son os acertos que considera salientables á hora de afianzar a 

cooperação transfronteiriza nesta Euro-Região? 
R: Unha característica da Euro-rexión é o traballo en problemas comúns e a 
defensa de intereses comúns na UE, especialmente na captación e xestión de 
fondos comunitarios. Os traballos para a homologación de títulos da Formación 
Profesional (FP) entre as dúas rexións, para fomentar a mobilidade no mercado 
de traballo e un espazo de coñecemento común, as políticas de desenvolvemento 
conxuntas...son bos exemplos Tamén es salientable a cooperación a pequena 
escala e a escala local, onde as Euro-cidades Verín-Chaves e Tui-Valença son os 
principais exemplos.  
Por último, destacar o novo xeito de cooperación de 2ª xeración coma son as 
Agrupacións Europeas de Cooperación Territorial (AECT), onde a AECT 
Galicia-Norte de Portugal é un novo instrumento de cooperación, dentro da 
política europea, para superar os obstáculos que dificultan a cooperación 
transfronteiriza e favorecer iniciativas conxuntas entre os seus membros. A 
GNP-AECT fomenta a cooperación transfronteiriza altamente focalizada no 
desenvolvemento e a cohesión económica e social, promove as relacións 
transfronteirizas e a competitividade do tecido empresarial da Euro-rexión a 
través do coñecemento e da innovación, impulsando o desenvolvemento de 
sistemas de transporte así como aumentar a cohesión social e institucional. 
Dada a situación económica actual, o apoio a emprendedores ou as futuras 
misións comerciais conxuntas, a folla de ruta na aposta de I+D da Eurorrexión, 
tanto no Campus do Mar de Vigo como no Instituto Ibérico de Nanotecnoloxía 
de Braga, etc. mostran os exemplos salientables do presente e do futuro mais 
próximo.  
 

 

                                                           
(201) Enviou a enquisa vía correo electrónico o 2 de maio de 2012. 
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- Cales considera son os obstáculos, erros e dificultades máis relevantes coas 
que se atopan os actores involucrados no desenvolvemento da cooperação 
transfronteiriza? 
R: A cooperación na rexión transfronteiriza de Galicia e o Norte de Portugal é 
un gran exemplo de cooperación dentro da Unión Europea. Dende a GNP-AECT 
temos constancia de primeira man, a través do Comité de Rexións e da propia 
Comisión Europea, que subliñan o noso desempeño de cooperación 
transfronteiriza e que é utilizado como exemplo de boas prácticas. Esta 
cooperación ten que ter en conta as distintas visións que a asimetría das 
estruturas administrativas produce, sendo España o Estado das autonomías 
mentres que Portugal e un país centralista.  
Os custos de contexto asociados ás zonas transfronteirizas (roaming por 
exemplo) ou derivados dos diferentes sistemas lexislativos e xudiciais (trámites 
administrativos e legais....) supoñen una dificultade engadida. 
 

- Qué exemplos de éxito na cooperação transfronteiriza considera que existen 
actualmente na Europa? 
R: Dende logo, en termos de estruturas de cooperación conxuntas, son 
salientables dúas AECT, a nosa GNP-AECT, como exemplo de cooperación a 
un único nivel; e a de EuroMetropole, como exemplo de cooperación a varios 
niveis.  

 

- Nun contexto determinado pola crise económica, considera viable a futuro da 
cooperação transfronteiriza como elemento clave da integracão europeia? 
R: Por suposto, agora mais que nunca, en momentos de dificultade económica, a 
cooperación intensifica e fortalece a posición das rexións dentro dos Estados e 
na Unión Europea. A cooperación non sé é útil senón que permite aproveitar 
recursos, para optimizalos e arranxar economías de escala, acadar sinerxías, a 
xestión eficiente conxunta de equipamentos transfronteirizos, etc.  
Tampouco hai que esquecer a captación e xestión de fondos comunitarios, como 
vía para financiar proxectos nun contexto de baixo crédito financeiro.  

 

- Qué futuro, a curto e mediano prazo, observa na Euro-Região Galiza e Norte 
de Portugal? 
R: Un futuro onde cada vez hai máis cooperación. As posibilidades de 
cooperación interrexional, enfocadas a todos os mercados (tanto locais como 
rexionais, estatais o internacionais) son de éxito. Hai que facelo co una boa 
estratexia para a xestión de recursos e potencialidades. Dous aspectos chave, ter 
autoestima (porque temos grandes empresas aquí, na automoción, pesca, téxtil, 
química...boas iniciativas de I+D, de coñecemento,...) e un bo marketing, para 
saber vender. 
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c) Rede de Investigación de Cooperación Territorial (RECOT)  
Facultade de Ciencias Sociais e da Información. Universidade de Vigo 
 
Persoas responsables da enquisa:  
Celso Cancela Outeda e Álvaro López Mira(202) 
 

- Qué indicadores socioeconómicos considera clave para analizar a cooperación 
transfronteiriza na Eurorrexión Galicia e Norte de Portugal? 
R: Os investimentos conxuntos; a creación de espazos socioeconómicos, de 
empresas mixtas; os residentes portugueses en Galicia e viceversa, como 
elemento de apertura das barreiras culturais; a mobilidade cidadá; un elemento 
clave son os sindicatos, o tránsito de traballadores, a participación no Consello 
Intersindical da Eurorrexión, as condicións laborais dos traballadores; a 
asistencia sanitaria; os convenios de mobilidade interuniversitaria, na que se 
atopa deficiencias debido a que sen respaldo institucional é difícil avanzar. 

 
- Cales son os acertos que considera salientables á hora de afianzar a 

cooperación transfronteiriza nesta eurorrexión? 
R: É evidente un avance notable en infraestruturas. O éxito do Eixo Atlántico 
como lobby da eurorrexión e como catalizador da axenda informativa que non se 
observa nos medios de comunicación. Tamén é importante observar que existe 
unha tradicional permeabilidade e mobilidade social na fronteira, con 
portugueses residentes ou traballando en Galicia e viceversa.  
 

- Cales considera son os obstáculos, erros e dificultades máis relevantes coas 
que se atopan os actores involucrados no desenvolvemento da cooperación 
transfronteiriza? 
R: A escasa atención nos medios de comunicación sobre a Eurorrexión, o cal 
determina a inexistencia dunha axenda informativa, aínda que nalgúns medios 
do Sur de Galicia si existe un tratamento informativo sobre o que sucede en 
Portugal. O feito de non poderse ver en Galicia a TV portuguesa é un erro 
estratéxico salientable.  
Igualmente, a persistencia e continuidade dun discurso político sobre a 
consolidación da cooperación transfronteiriza por pare da Xunta de Galicia, 
desde o ex presidente Fernández Albor ata o actual Núñez Feijoo, que ten calado 
nas elites galegas mais non nas portuguesas.  
Outro obstáculo visible corresponde a que nin a Madrid nin a Lisboa lles interesa 
a cooperación transfronteiriza, só lles interesa o fortalecemento dalgunas 
experiencias de cooperación na eurorrexión, como a cooperación marítima, 
ferroviaria, etc.  
A persistencia de estereotipos de carácter cultural (e, en menor medida, incluso 
racial) entre ambas sociedades, galega e portuguesa. A persistencia do castelán 
en vez do galego en materia de servizos sociais en Galicia. Non semella existir 
interese na mocidade galega sobre a lingua e cultura portuguesas. Sería incluso 

                                                           
(202) Ambos responderon á enquisa mediante unha entrevista persoal realizada o 24 de maio de 2012 na 
Facultade de Ciencias Sociais e da Información da Universidade de Vigo, Campus de Pontevedra.  
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necesario averiguar cantos estudantes galegos están matriculados en cursos de 
lingua e cultura portuguesas nos centros de idiomas de Galicia. 

 
- Qué exemplos de éxito na cooperación transfronteiriza considera que existen 

actualmente en Europa? 
R: Precisamente, a AECT Galicia-Norte de Portugal, pero tamén as AECT´s 
Pirineos-Mediterráneo (2004) e Euskadi Aquitania (2011)( 203 ). Compre 
considerar que as entidades con maiores éxitos de cooperación transfronteiriza 
en Europa son aquelas que manteñen “fronteiras cambiantes”, é dicir non teñen 
fronteiras inflexibles senón que historicamente abordaron diversos cambios de 
soberanía política e de dominio nas súas fronteiras, como poden observarse nos 
casos de Europa Central e Oriental ou, incluso, dunha forma mais leve, no caso 
da rexión de Alsacia e Lorena entre Francia e Alemaña, aínda que nos 
derradeiros anos obsérvase un proceso de reforzamento do nacionalismo francés 
nesta rexión. En todo caso, compre igualmente dicir que existe moito “bluff” ou 
“fume” na operatividade dalgunhas entidades de cooperación transfronteiriza en 
Europa, con escasos avances e axendas, unicamente visualizados na información 
que saen nas súas respectivas páxinas web. 
 

- Nun contexto determinado pola crise económica, considera viable a futuro a 
cooperación transfronteiriza como elemento clave da integración europea? 
R: Todo depende do apoio da Unión Europea, en principio garantido para o 
período 2013-2020. Unha das debilidades das eurorrexións e, no caso particular 
da AECT Galicia-Norte de Portugal, é a súa excesiva dependencia dos fondos 
europeos. Non existen institucións políticas nas eurorrexións que lle permitan 
diminuír esta dependencia, polo que cómpre preguntarse e reflexionar sobre qué 
sucederá coa eurorrexión unha vez remante os fondos europeos. 
 
- Qué futuro observa, a curto e mediano prazo, á Eurorrexión Galicia e Norte 
de Portugal? 
R: Preocupa a falta de compromiso político, que repercute igualmente nunha 
deficiencia dos aspectos administrativos da Eurorrexión. Precisamente, como se 
considerara anteriormente, hai que comezar a reflexionar de forma honesta sobre 
qué sucederá coa eurorrexión unha vez rematen os fondos europeos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
( 203 ) Ambas AECT serán tratadas máis adiante durante un seminario realizado en abril de 2012 en 
Cambados, organizado pola RECOT. 
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d) Asociación do Val do Minho Transfronteirizo (UNIMIN HO/UNIMIÑO) 
 
Persoa responsable da enquisa: José Adriano Lima(204) 

 
- Qué indicadores socioeconómicos considera clave para analizar a cooperação 
transfronteiriza na Euro-Região Galiza e Norte de Portugal? 
        R: Mobilidade transfronteiriça. 
 
- Cales son os acertos que considera salientables á hora de afianzar a cooperação 
transfronteiriza nesta Euro-Região? 
        R: A taxa de alfabetização. 
 
- Cales considera son os obstáculos, erros e dificultades máis relevantes coas que se 
atopan os actores involucrados no desenvolvemento da cooperação transfronteiriza? 
        R: Os interesses instalados no território e quiçá algum receio em enveredar num 
espírito verdadeiramente europeísta. 
 
- Qué exemplos de éxito na cooperação transfronteiriza considera que existen 
actualmente na Europa? 
       R: Consideramos que existem alguns bons exemplos de cooperação transfronteiriça 
entre Portugal e Espanha mas, neste momento, temos de ser mais audazes. 
 
- Nun contexto determinado pola crise económica, considera viable a futuro da 
cooperação transfronteiriza como elemento clave da integracão europeia? 
       R: Sim. Aliás pode ser determinante para o futuro da Europa. A integração europeia 
pode ajudar a ultrapassar o actual contexto de crise económica e social. 
 
- Qué futuro, a curto e mediano prazo, observa na Euro-Região Galiza e Norte de 
Portugal? 
        R: Julgamos que se trata de uma região com muito potencial e na qual se deveria 
apostar com a implementação de medidas de coesão territorial, sendo que, de modo 
diverso, se perspectiva a continuação da desertificação do território junto à fronteira.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(204) Respondeu vía correo electrónico o 9 de maio de 2012. 
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3.4) Seminarios e Encontros sobre a Cooperación Transfronteiriza na Eurorrexión 
Galicia-Norte de Portugal  
 

A reflexión sobre o estado da Cooperación Transfronteiriza en Europa e, 
particularmente, da Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) Galicia-
Norte de Portugal, ven intensificando a súa presenza nos últimos tempos no tecido 
social e institucional galego e portugués, a través dunha serie de foros, congresos e 
seminarios que abordan estes aspectos de reflexión e propostas para a cooperación 
transfronteiriza. 

 
Nesta primeira fase do proxecto de investigación asistiuse e participouse nun 

Seminario e nun Encontro sobre a Cooperación Transfronteiriza, os cales relataremos a 
continuación:  

 
3.4.1) III Seminario Internacional sobre Cooperación Territorial  

(Cambados, 13-14 de abril de 2012) 
 

Organizado pola Rede de Investigación de Cooperación Territorial (RECOT) 
da Universidade de Vigo, baixo o patrocinio do Concello de Cambados, o Observatorio 
da Gobernanza (UVigo), e do Módulo Jean Monnet (UVigo).  

 
Neste seminario estudáronse os casos particulares da Eurorrexión Pirineos-

Mediterráneo (Francesc Morata Tierra, Catedrático de Ciencia Política e da 
Administración da Universitat Autònoma de Barcelona; e Antoni Durà i Guimerá, 
Profesor Titular de Xeografía da Universitat Autònoma de Barcelona; da Eurorrexión 
Euskadi-Aquitania (José Luís Castro Ruano, Profesor Titular de Ciencia Política e da 
Administración da Universidade de País Vasco, e de Francisco Letamendía Bezunce, 
Profesor Titular de Ciencia Política e da Administración da Universidade de País 
Vasco); e finalmente da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal (Argimiro Rojo 
Salgado, Catedrático de Ciencia Política e da Administración da Universidade de Vigo, 
e Enrique José Varela Álvarez, Profesor de Ciencia Política e da Administración da 
Universidade de Vigo). 

 
A celebración deste seminario permitiu coñecer de primeira man as reflexións, 

impresións e propostas elaboradas por recoñecidos investigadores de Euskadi, 
Catalunya e Galicia sobre a cooperación territorial europea. A continuación, e dun xeito 
sintético, resumimos as principais reflexións esgrimidas neste seminario polos 
investigadores anteriormente identificados, puntualizando en negritas e cursivas as súas 
ideas clave: 

 
- Eurorrexión (AECT) Pirineos-Mediterráneo (2004): Aragón, Catalunya, Pirineos 

Centrais e Languedoc Rosellón  
 
Francesc Morata Tierra  
 O profesor Morata Tierra considerou a necesidade de fortalecer o proceso de 
Gobernanza dentro das Eurorrexións, como factor que potencie as súas capacidades 
institucionais e a súa seguridade xurídica. Na Unión Europea actual existen mais de 130 
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experiencias de eurorrexións de cooperación transfronteiriza que reúnen 
aproximadamente ao 40% da poboación total da UE. Por tanto, as Eurorrexións 
constitúen os niveis primarios de integración europea. 
 Este proceso debe afianzarse cun énfase nas institucións existentes na 
Eurorrexión en curso, así como o rol dos seus actores socioeconómicos, da participación 
dos diversos e distintos niveis de goberno existentes e da sociedade civil, da influencia 
dos factores políticos conxunturais (cambios de goberno, etc) e dos lazos culturais 
existentes entre as poboacións que forman parte da Eurorrexión. 
 Neste sentido, unha radiografía da Eurorrexión Pirineos-Mediterráneo da conta 
da persistencia dunha marcada debilidade institucional ante a hibridación dos actores 
involucrados (un aspecto parcialmente solucionado coa creación das AECT), o cal 
obriga a fortalecer a capacidade institucional de actuación; da excesiva dependencia dos 
marcos de financiamento de INTERREG; da necesidade de incentivar os niveis de 
participacións dos actores intermedios; da necesidade de afrontar cambios 
organizativos a fin de abordar novos modelos de integración e novos desafíos, en 
especial ante a proliferación dunha temática transversal de cooperación territorial; da 
necesidade dunha ampliación na xestión da información; da necesidade dunha maior 
imbricación dos contactos entre actores públicos e privados; e da influencia dos factores 
lingüísticos (catalán, francés, aragonés, aranés, occitano, castelán) 
 Deste modo, abórdase nesta Eurorrexión un proceso de capacidade organizativa 
que implica o fomento das responsabilidades na xestión e impulso desta entidade, dos 
niveis de goberno que participan e dos contactos con outras redes e realidades 
eurorrexionais. Como reflexión, o profesor Morata Tierra establece a interrogante de 
considerar cómo observa a Unión Europea o proceso de cooperación transfronteiriza 
dentro do proceso de integración europea e, paralelamente, qué habería ocorrido coa 
integración europea de non existir a cooperación transfronteiriza. 
 
Antoni Durà i Guimerà 

Este investigador ofreceu unha panorámica da cooperación territorial europea, 
impulsada principalmente polo Consello de Europa na década de 1960 e que, no ámbito 
rexional, tivo un importante impulso na década de 1990 a través da creación da Rede de 
Cidades do Sur de Europa. 

No relativo ás actuais eurorrexións e, en especial, no caso da Eurorrexión 
Pirineos-Mediterráneo, o profesor Durà i Guimerà considerou da existencia dun ámbito 
xeográfico extenso, con capacidades limitadas de actuación en diversos ámbitos. Na 
actualidade existen 16 AECT´s en Europa.  

Deste modo, salientou determinados factores que identifican a actualidade das 
Eurorrexións: 

a) Necesidade de afondar os mecanismos de Gobernanza para afianzar a 
Cooperación Territorial. 

b) A importancia dos medios de comunicación, en especial das TV rexionais, 
en sintonía coas TV locais e nacionais. 

c) Iniciativas de creación de novos espazos de cooperación territorial a escala 
suprarrexional 

d) Construcións institucionais fráxiles 
e) Necesidade dun maior compromiso dos actores políticos involucrados 
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f) Participación mais directa dos diversos sectores económicos e sociais 
interesados 

g) No caso da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal, o peso do Eixo Atlántico 
como lobby activo de cidades na propagación da cooperación territorial. 

 
- Eurorrexión (AECT) Euskadi-Aquitania (2011) 

 
Francisco Lezamendi Bezunce 

 Trala súa recente creación (novembro de 2011), a AECT entre Euskadi e rexión 
francesa de Aquitania culminou un proceso de mais de dúas décadas de cooperación 
territorial a pesar de, segundo este investigador, a resistencia dos Estados español e 
francés para consolidar esta eurorrexión e a súa cooperación territorial. 
 Entre os factores que identifican o labor desta Eurorrexión, compre salientar 
iniciativas de gran importancia para a cooperación transfronteiriza, como a Plataforma 
Loxística Aquitania-Euskadi, que engloba a portos e vías marítimas deste espazo 
marítimo, así como diversos convenios de cooperación sanitaria e de loita antidrogas 
e, incluso, de cooperación antiterrorista. Esta Eurorrexión basease nunha notable 
implicación da cooperación entre municipios e, incluso, abordan a perspectiva de 
ampliarse cara a Comunidade Foral de Navarra. 
 Como no caso da Eurocidade Chaves-Verín dentro a Eurorrexión Galicia-Norte 
de Portugal, a AECTA Euskadi-Aquitania mantén a Eurocidade Vasca Bayonne-San 
Sebastián, impulsada desde 1993 e que actualmente conta con 42 gobernos locais e mais 
de 600.000 habitantes. Non obstante, posúe aínda escasa capacidade política e 
institucional para a solución dos problemas cotiás.  
 Paralelamente, nesta AECT funciona o Fondo Euskadi-Aquitania, un 
organismo similar ao do Eixo Atlántico na AECT Galicia-Norte de Portugal, que 
permite o fomento de proxectos culturais e deportivos comúns e a defensa do acervo 
lingüístico e cultural nun espazo territorial onde se fala o euskera, o francés e o castelán. 
 Entre outros aspectos, esta Eurorrexión adoece de relevantes debilidades no 
relativo ao seu peso político e administrativo, en gran medida identificado por este 
investigador de cara ao proceso de Rexionalización establecido en Francia a partir de 
1983, o cal limitou a capacidade operativa futura desta AECT. 
 Igualmente, compre considerar outros aspectos como a asimetría e falta de 
paridade política e institucional entre os seus interlocutores (Comunidade Autónoma 
de Euskadi e a Rexión de Aquitaine), un factor similar á establecida entre a AECT 
Galicia-Norte de Portugal. De igual modo, a presenza “do vasco” en Aquitania 
limítase a cinco departamentos desta rexión francesa e, incluso, existe un proxecto de 
“departamentalización” das entidades políticas e administrativas vascas en Aquitania. 
 Este investigador concluíu que existen similitudes teóricas na constitución da 
AECT Euskadi-Aquitania coa AECT Galicia-Norte de Portugal, en especial ante a 
configuración de rexións “bisagra” dentro do Arco Atlántico, en especial no aspecto 
marítimo, pero que ao mesmo tempo adoecen dun desenvolvemento acorde. 
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José Luís Castro Ruano: 
 O profesor Castro Ruano destacou os aspectos clave que definen as fortalezas e 
debilidades existentes na Eurorrexión Euskadi-Aquitania: 
 

a) Debilidade política e institucional; 
b) Recoñecemento xurídico a través da constitución da AECT e de diversas 

iniciativas e protocolos; 
c) Un organigrama político e administrativo similar á AECT Pirineos-

Mediterráneo e Galicia-Norte de Portugal; 
d) A integración destas realidades de cooperación territorial na Rede de 

Investigación de Cooperación Territorial (RECOT) como ente de 
investigación e divulgación das realidades da cooperación transfronteiriza; 

e) A importancia da implicación política dos actores públicos e institucionais 
involucrados; 

f) Relevancia da anteriormente mencionada asimetría institucional; 
g) O contexto da crise económica e a súa influencia no futuro das Eurorrexións 

e da cooperación transfronteiriza; 
h) A influencia dos cambios de goberno nas rexións que forman parte da 

AECT; 
i) No caso da AECT Galicia-Norte de Portugal, en establecendo paralelismo co 

caso da Eurorrexión Euskadi-Aquitania, abordouse un recoñecemento do 
peso e influencia do Eixo Atlántico sobre a axenda da Eurorrexión, 
especialmente delegando neste organismo o labor da comunicación e 
información desta axenda e das súas actividades. Como reflexión, este 
investigador estableceu se esta realidade (a do peso do Eixo Atlántico) 
corresponde mais ben a unha fortaleza ou a unha debilidade para a 
cooperación transfronteiriza; 

j) Outra reflexión establecida oriéntase na proliferación de entidades e 
realidades de cooperación transfronteiriza no espazo da UE (Comunidades 
de Traballo, AECT, RESOE, Macrorrexións como a do Báltico e Adriático, 
etc) e o seu verdadeiro peso e influencia operativa.  

 
- Eurorrexión (AECT) Galicia-Norte de Portugal (2008) 

 

Enrique José Varela Álvarez: 
 A reflexión do profesor Enrique Varela Álvarez focalizouse no que denominou a 
“ realidade cotiá tanxible” sobre o labor e as iniciativas que leva adiante a AECT 
Galicia-Norte de Portugal, en especial na relación centro-periferia e cómo se concibe a 
cooperación transfronteiriza dende Madrid e Lisboa. 
 Vivir a realidade cotiá supón un barómetro clave para medir a capacidade 
operativa da Eurorrexión, un aspecto no que Varela Álvarez observar determinadas 
deficiencias derivadas da baixa intensidade da xestión administrativa dentro desta 
AECT e do seu escaso tratamento informativo e de divulgación nos medios de 
comunicación, un aspecto que semella “ocultar” a cooperación transfronteiriza e os seus 
proxectos de investigación. 
 Varela Álvarez destacou igualmente o labor do Eixo Atlántico como “entidade 
clave que mantén o concepto de Eurorrexión e que lidera a comunicación social da 
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mesma, a través de publicacións periódicas”. Deste modo, a ausencia doutras entidades 
fortalece o impulso outorgado polo Eixo Atlántico á cooperación transfronteiriza. 
 Por último, abordou a seguinte reflexión: ¿está a cooperación transfronteiriza na 
AECT Galicia-Norte de Portugal nun momento clave de traspaso institucional dunha 
Eurorrexión a unha Macrorrexión?  
 
Argimiro Rojo:  

O profesor Argimiro Rojo puntualizou diversas reflexións sobre a cooperación 
transfronteiriza, a través das seguintes preguntas: ¿qué promove? ¿qué impulsa? ¿qué 
factores o impulsan? ¿é irreversible? Por tanto, estableceu determinados factores que 
inflúen na definición da cooperación transfronteiriza en Europa: 

a) A rexionalización dos Estados 
b) A Democratización, a través dun proceso de apertura e pluralismo 
c) O proceso de Globalización 
d) O final da “guerra fría” (1989-1991) 
e) As complexidades da denominada “posguerra fría” (1992 en adiante) 
f) O proceso de integración europeo e a consecución da Unión Europea a partir 

de 1993 
 Compre observar, como establece o profesor Argimiro Rojo, que polo seu 
carácter divisorio, o concepto de “Fronteira” contradín a esencia básica da integración 
e unión europea, un aspecto que fai irreversible o proceso de cooperación 
transfronteiriza. Polo tanto, establécese a necesidade de converter o tránsito do 
concepto de “Fronteira-Separación” ao de “Encontro-Reencontro”.  

Por tanto, o profesor Rojo considera que este tránsito cara unha Eurorrexión 
definida en torno ao concepto de “Encontro-Reencontro” corresponde á FASE 1 da 
Cooperación Transfronteiriza. 
 A Cooperación Transfronteiriza corresponde a un efecto que na Ciencia 
Política denomínase “Spillover”  (Desbordamento), no que a Eurorrexión constitúe unha 
proba palpable e tanxible da integración europea, debido a que permite ir mais alá da 
cooperación na necesidade de asentar a integración a través de instrumentos e convenios 
xurídicos. 
 Na FASE 2 da Cooperación Transfronteiriza, abórdase a creación das 
Agrupacións Europeas de Cooperación Transfronteiriza (AECT) como ferramentas de 
Gobernanza que permita abordar novas iniciativas que definan e clarifiquen o labor da 
Eurorrexión. Neste sentido, compre abordar un aspecto primordial como é a Seguridade 
Xurídica que outorga a AECT. 
 Non obstante, nesta fase abórdanse outros desafíos: ¿supón a Eurorrexión un 
proceso de atomización e fragmentación dentro da UE? O profesor Rojo establece que 
esta percepción resulta falsa tomando en conta que a Eurorrexión é un proceso 
compatible coa integración europea. 
 Paralelamente, aborda outra reflexión: o déficit democrático no seo da UE, 
¿obstaculiza a capacidade de ampliación e consolidación da cooperación 
transfronteiriza? Aquí considera a necesidade, anteriormente difundida, de superar o 
concepto de “Fronteira” e observar como o Estado-nación deu paso ao ascenso de novas 
realidades e actores emerxentes, enfocados na gobernabilidade dos cidadáns en 
sociedades baixo parámetros democráticos. 
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3.4.2) Fronteira, Comunicación e Desenvolvemento. Encontro de Investigación 
REAL_CODE na Eurocidade Valença/Tui  
(Tui-Valença do Minho, 24-26 de maio de 2012) 
 

 Organizado pola Rede Europa América Latina de Comunicación e 
Desenvolvemento (REAL_CODE), rede de investigación internacional composta por 15 
grupos de universidades europeas e latinoamericanas interesados nos fenómenos da 
comunicación e do desenvolvemento humano e social, este encontro de investigación 
realizouse na Eurocidade Tui-Valença do Minho, coa presenza de expertos en 
comunicación e investigación transfronteiriza de Galicia, Portugal, España e Ecuador, 
nos que participou o Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional 
(IGADI). 
 

A segunda sesión deste Encontro abordou a reflexión sobre a “Comunicación e 
Desenvolvemento na Fronteira Galicia/Norte de Portugal. Proxectos e liñas de 
investigación”, moderado por Xesús Lage (REAL_CODE) e na que participaron o 
IGADI a través de Roberto Mansilla Blanco; o profesor Xulio Pardellas, do Grupo de 
Economía dos Recursos Naturais e Ambientais da Universidade de Vigo; o profesor 
Xerardo Pereiro, do Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvemento da 
Universidade de Trâs-ós-Montes e Alto Douro; Juan Ramos Martín, da Universidade de 
Salamanca; Xosé Manuel Pérez, do Instituto Las Segovias-UALAS (Nicaragua); e a 
Isabel Ramos, da Facultade Latinoamericana de Ciencias Sociais FLACSO-Ecuador. 
 
 Se ben esta sesión considerou a presentación de proxectos e liñas de 
investigación sobre a Cooperación Transfronteiriza entre Galicia e Norte de Portugal, 
abordáronse diversas reflexións sometidas ao debate entre os asistentes: 
 

a) A necesidade dunha maior implicación política dos actores involucrados na 
AECT Galicia-Norte de Portugal; 

b) A superación do concepto de Fronteira e a asunción de novas entidades 
emerxentes na cooperación transfronteiriza, sexan locais ou rexionais; 

c) O labor de investigación pluridisciplinar levado a cabo polo Centro de Estudos 
Transdisciplinares para o Desenvolvemento (CETRAD) da Universidade de 
Trâs-ós-Montes e Alto Douro, que conta con 80 alumnos galegos. No CETRAD 
levanse a cabo programas de investigación como Globalización, Estado e 
Políticas; Innovación e Mercados; Sociedade, Territorio e Recursos, Construción 
Sociopolítica da Fronteira; Estudo estratéxico do Eixo Atlántico; 

d) O impulso dos estudos transfronteirizos a partir da década de 1990 e o déficit 
de visualización nos medios de comunicación da axenda e avances da 
Eurorrexión, que repercute na baixa intensidade social dos seus proxectos; 

e) A necesidade de afondar novos mecanismos de Gobernanza para afianzar a 
cooperación transfronteiriza; 

f) A medición do impacto da Eurorrexión na cidadanía e a necesidade de viabilizar 
os mecanismos de construción dunha “cidadanía compartida” galego-
portuguesa; 
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g) A existencia de “poboacións raianas” na fronteira, con dinámicas e incidencias 
cidadáns compartidas, e que permiten considerar a estruturación e socialización 
dunha “cidadanía compartida”; 

h) A consideración da existencia de diversos eixes xeopolíticos na Cooperación 
Transfronteiriza en Europa (nórdico, atlántico, mediterráneo, oriental, etc), e o 
seu nivel e intensidade de cooperación; 

i) É a Cooperación Transfronteiriza un modelo netamente europeo? Pode 
traspasarse a súa experiencia cara outras realidades xeográficas e xeopolíticas? 

j)  A persistencia doutras realidades “transfronteirizas”. Nesta sesión abordáronse 
outras experiencias, neste caso dentro do espazo concreto latinoamericano, como 
a plurinacionalidade e a multiterritorialidade en Bolivia, o labor da Universidade 
Autónoma Comunitaria en Nicaragua, e a construción “mediática e simbólica” 
na fronteira entre Ecuador e Colombia.  
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- OBSERVATORIO TRANSFRONTEIRIZO GALICIA-NORTE DE 
PORTUGAL 
Instituto Galego de Estatística (IGE)  
http://www.ige.eu/web/mostrar_seccion_gnp.jsp?codigo=0502 

- PROGRAMA COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA ESPAÑA-    
PORTUGAL/COOPERAÇAO TRANSFRONTEIRIÇA ESPANHA-
PORTUGAL (POCTEP) 2007-2013.  
http://www.poctep.eu/ 
 

      -     SINDICATO NACIONAL DE COMISIONES OBRERAS DE GALICIA  
http://www.galicia.ccoo.es/webgalicia/menu.do?Areas:Internacional:CSIr_Galic
ia_e_Norte_de_Portugal 

 


