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1. PRESENTACIÓN DA ESTRATEXIA
Na Unión Europea (UE) existen máis de 70 eurorrexións na actualidade, nacidas a partir da década de 1960 da
man do Consello de Europa, que representan a principal forma institucional de cooperación transfronteiriza no
contexto comunitario. Antes do lanzamento do INTERREG, o número era moi inferior, con soamente 26
(Parlamento Europeo, 2004). Segundo o Comité das Rexións (2005), case o 40% da poboación europea vive en
rexións fronteirizas hoxe, o que revela o impacto da cooperación transfronteiriza a nivel comunitario.
O presente documento pretende ser a base para a posta en marcha da Estratexia de Cooperación do Río Minho
Transfronteirizo 2020 (de aquí en diante, a Estratexia) no contexto da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal (en
diante, G-NP). Como veremos, a Eurorrexión G-NP conta cunha grande importancia histórica. Institucionalizouse
a finais dos anos 1980, no momento no que se puxo en marcha o mercado interior. A constitución da
Eurorrexión G-NP representou un acordo estratéxico para estabelecer e fortalecer os lazos de cooperación entre
os seus membros, traducindo esa visión en termos institucionais, desenvolvemento e xestión de políticas e
capacidades técnicas para permitir a cooperación en forma de políticas conxuntas.
Este documento é un primeiro borrador dirixido a iniciar e facilitar a posta en marcha de accións e compromisos
tanxíbeis, de xeito que pretende ofrecer á cidadanía e aos actores no territorio instrumentos e ferramentas
dentro do territorio transfronteirizo do Río Miño/Rio Minho, para o seu desenvolvemento futuro, en
colaboración coas institucións territoriais. Os obxectivos finais da Estratexia consisten en facilitar a
implementación de proxectos concretos que xeren dinámicas positivas en relación cos sectores produtivos do
territorio; desenvolver redes de gobernanza; promover a mobilidade e os servizos partillados en ambos os lados
da fronteira; implementar accións de turismo sustentábel; e especificar accións no campo da cultura e do
comercio tradicional. Todo isto debe permitir mellorar o grao de integración territorial e a imaxe e atractivo do
Minho transfronteirizo. De forma específica e sistemática, perséguese o seguinte:


Desenvolver unha axenda estratéxica cunha lóxica orientadora das políticas de financiamento público
desta rexión transfronteiriza.



Contar cunha estratexia integrada e transfronteiriza con vistas ao uso económico e sustentábel dos
recursos, de xeito que constitúa o enlace conxunto do Río Miño/Rio Minho.



Apoiar e asegurar o marco macro e apoiar a preparación das solicitudes para os diferentes
instrumentos de financiamento dirixidos a rexións fronteirizas no próximo período de financiamento
comunitario.



Identificar os proxectos áncora de desenvolvemento do territorio.



Facilitar o desenvolvemento dun plan de acción de acordo cos proxectos áncora.



Desenvolver e implementar un proceso capaz de involucrar axentes privados e públicos na preparación
do plan de acción conxunta con investimentos públicos e privados, centrados na valorización e
promoción dos recursos endóxenos (especialmente no recurso estratéxico internacional río Miño/rio
Minho).



Promover a participación pública.
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A Estratexia desenvólvese no seo do proxecto SmartMinho, unha iniciativa de cooperación rexional
transfronteiriza promovida pola Deputación Provincial de Pontevedra, a Comunidade Intermunicipal do Alto
Minho e a Fundación Centro de Estudos Eurorrexionais, cofinanciada nun 75% polo Fondo Europeo de
Desenvolvemento Rexional (FEDER), a través do Programa Operativo de Cooperación Transfronteiriza EspañaPortugal 2014-2020 (POCTEP 2014-2020).
O presente documento iníciase coa delimitación do seu ámbito de actuación. Posteriormente realiza unha
análise descritiva das cuestións chave do territorio abranguido pola Estratexia. A continuación faise unha
revisión do proceso de cooperación transfronteirizo europeo; nela destácase a realidade da raia hispanoportuguesa e profúndase na «Eurorrexión» Galicia-Norte de Portugal, coas súas peculiaridades, evolución e
formalización institucional histórica e actual. A continuación sintetízase a metodoloxía empregada. Logo os
traballos estratéxicos previos, base desta Estratexia, son analizados. No diagnóstico subseguinte destácanse os
sectores considerados chave para o Minho transfronteirizo, o que dá paso, xa na última parte, á definición das
liñas de actuación, os proxectos áncora e complementarios e os obxectivos e desenvolvemento do seu plan de
acción.
En definitiva, a Estratexia pretende ser un instrumento integrador que non remata coa participación das
universidades e autoridades públicas en termos de análise, redacción e desenvolvemento das accións
inicialmente seleccionadas, senón que constitúe un instrumento de planificación dinámica a medio prazo,
partillado entre múltiples actores. A partir deste I Foro inaugúrase a participación pública no proxecto, co
obxectivo de mellorar tanto o diagnóstico realizado como o compoñente estratéxico específico do
desenvolvemento. É, polo tanto, unha ferramenta móbil que articulará as accións a empregar e que une a
consecución do seu éxito á sociedade civil. Deste xeito, o presente borrador pretende ante todo motivar
axentes, organizacións locais e cidadanía, para que coa súa participación o dean mellorado.
Finalmente, e sen prexuízo do estabelecido no apartado metodolóxico, cómpre indicar que este borrador foi
ultimado pola Fundación CEER, constituída polas seis universidades públicas de Galicia e do Norte de Portugal,
na véspera do I Foro Transfronteirizo a celebrar en Valença do Minho o 21 de xuño de 2018.

Braga/Santiago de Compostela, xuño de 2018.

Redacción do borrador: Manuel Rodríguez Rodríguez (FCEER), Xavier Martínez Cobas (Universidade de Vigo),
Valerià Paül Carril (FCEER).
Comité científico asesor: Sandrina Ferreira Antunes (Universidade do Minho), Anxo Calvo Silvosa (Universidade
da Coruña), Francisco Carballo Cruz (Universidade do Miño), Rubén C. Lois González (Universidade de Santiago
de Compostela), Helena Madureira (FCEER), Xavier Martínez Cobas (Universidade de Vigo), José Alberto Rio
Fernandes (Universidade do Porto).
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2. ÁMBITO DE ACTUACIÓN
O ámbito de actuación da presente Estratexia é froito de numerosas conversas e debates internos no contexto
dos grupos de traballo do proxecto de cooperación transfronteiriza SmartMinho. A fixación, polo tanto, deste
ámbito de análise, diagnose e actuación non responde a criterios académicos, senón á configuración territorial
decidida a nivel político.

Desde un punto de vista político-administrativo, a rexión cuberta por esta Estratexia localízase no ámbito
eurorrexional Galicia-Norte de Portugal. En particular, inclúe un total de 26 concellos que conforman a recente
Agrupación Europea de Cooperación Transfronteiriza Río Minho, en adiante AECT RÍO MINHO:


En Galicia, 16 concellos pertencentes á NUTS III dePontevedra: A Cañiza, A Guarda, Arbo, As Neves,
Covelo, Crecente, Mondariz, Mondariz-Balneario, O Porriño, O Rosal, Oia, Ponteareas, Salceda de
Caselas, Salvaterra de Miño, Tomiño e Tui.



No Norte de Portugal, os 10 concellos que conforman a NUTS III do Alto Minho: Arcos de Valdevez,
Caminha, Melgaço, Monção, Paredes de Coura, Ponte da Barca, Ponte de Lima, Valença, Viana do
Castelo e Vila Nova de Cerveira.

A partir deste ámbito de actuación, a Estratexia desagrega a análise para un ámbito máis reducido:


O Val do Miño galego abrangue os concellos da Guarda, O Rosal, Tomiño, Tui, Salvaterra de Miño, As
Neves, Arbo e Crecente.



O Vale do Minho portugués abrangue os concellos de Caminha, Vila Nova de Cerveira, Valença, Monção
e Melgaço.
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A efectos desta Estratexia, o ámbito da AECT RÍO MINHO ten natureza analítica, principalmente na achega de
datos. Pola súa banda, o espazo de traballo estritamente estratéxico enmárcase no ámbito Val/Vale do
Miño/Minho (en adiante, Estratexia SmartMinho), ao que se lle dedican os apartados propiamente estratéxicos e
o plan de acción posterior.
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3. ANÁLISE PREVIA
A análise realizada durante o presente traballo está claramente marcada polas necesidades estratéxicas do
contexto específico do proxecto de cooperación no que se enmarca. Tendo en conta ese feito, os elementos de
análise están centrados en caracterizar a realidade do territorio en base ás demandas concretas que se requiren. Por este motivo, preséntanse aquí elementos cuantificábeis que valen de soporte tanto á Estratexia en si
mesma como ao conxunto de eixos estratéxicos, liñas de acción e obxectivos estipulados en moitos casos coma
proxectos áncora ou de tipo complementario, e o seu aliñamento con estratexias ou planificacións previas
existentes.
Segundo o anterior, a análise previa ao establecemento da Estratexia céntrase nos ámbitos de estudo da
poboación, da educación, do mercado de traballo, da estrutura económica do territorio, da mobilidade (dada a
relevancia que se lle considera, a priori, nun contexto transfronteirizo como este) e, finalmente, incorpora unha
sección de recursos endóxenos, o cal se dedica en concreto ao río Miño/rio Minho como eixo central e elemento
de singularidade territorial.
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3.1. POBOACIÓN
En relación coa poboación a análise enfócase sobre as seguintes variábeis:
o

Poboación total e densidade de poboación.

o

Evolución da poboación total no período 1991-2017.

o

Poboación por sexo e índice de masculinidade.

o

Poboación total por grandes grupos de idade, idade media e índice de envellecemento.

3.1.1.

Poboación total e densidade de poboación (2017)

Fonte: elaboración propia a partir dos datos do Instituto Galego de Estatística (2017) e do Instituto Nacional de Estatística (2017)



GALICIA: RÍO MIÑO e VAL DO MIÑO

Dende un punto de vista demográfico, son varios os aspectos a destacar en relación aos territorios RÍO MIÑO e
VAL DO MIÑO. En primeiro lugar, cómpre indicar que a poboación total destas áreas de estudo é de 132.669 e
65.242 habitantes, respectivamente (compre lembrar que o segundo forma parte do primeiro). Destacan os
concellos do Porriño (22.893 habitantes), Tui (16.860) ou Ponteareas (19.600), que representan a maior parte da
poboación do territorio de análise. Outros concellos, no entanto, teñen menos poboación: Covelo (2.505
habitantes), Arbo (2.711) ou Crecente (2.082). Tamén se observan diferenzas relevantes de superficie municipal
dentro dos 1.094 km2 do territorio RÍO MIÑO (468 km2 dos cales son o VAL DO MIÑO), con superficies que van
desde os 2,3 km2 de Mondariz-Balneario (un caso excepcional no ámbito de estudo) aos 127,9 km2 de Covelo. A
maioría dos concellos están entre os 20 e os 80 km2 de superficie.
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Fonte: Instituto Galego de Estatística (2017)

En segundo lugar, cómpre indicar que a densidade de poboación destes territorios (121,2 e 139,4
habitantes/km2, respectivamente) é bastante máis elevada que a media de Galicia (91,6) e de España (92,0).
Neste ámbito destacan as grandes diferenzas existentes entre, maioritariamente, os municipios litorais
occidentais (moi por encima da media territorial de análise, como por exemplo o caso da Guarda, con 490,3
habitantes/km2) e os interiores orientais (con densidades moi por debaixo, como é o caso de Covelo, con 19,6
habitantes/km2).

Fonte: elaboración propia a partir dos datos do Instituto Galego de Estatística (2017) e do Instituto Nacional de Estatística (2017)

P á x i n a 9 | 120



NORTE DE PORTUGAL: RÍO MINHO e VALE DO MINHO

A análise demográfica dos territorios do RÍO MINHO e VALE DO MINHO mostra que a poboación total é de
233.813 e 64.880 habitantes, respectivamente, onde destacan concellos como Viana do Castelo (85.445
habitantes) ou Ponte de Lima (42.060), que representan a maior parte da poboación do territorio de análise,
fora do VALE DO MINHO. Outros como Melgaço (8.400 habitantes), Paredes de Coura (8.712) ou Vila Nova de
Cerveira (8.880) contan con menos poboación.

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (2017)

Tamén se observan diferenzas relevantes de superficie municipal dentro dos 2.219 km2 do territorio RIO MINHO
(dos cales 812 km2 conforman o VALE DO MINHO), con superficies municipais que van desde os 108,5 km2 de
Vila Nova de Cerveira até os 447,6 km2 de Arcos de Valdevez. A maioría dos concellos sitúanse entre os 150 e os
250 km2 de superficie. Isto confirma a diferenza habitual de tamaño territorial municipal que se atopa a banda e
banda da raia: os concellos portugueses adoitan ser maiores cós galegos.
En segundo lugar, cómpre indicar que a densidade de poboación do RIO MINHO e do VALE DO MINHO (105,4 e
79,9 habitantes/km2, respectivamente) está por debaixo da media do Norte de Portugal (168,5) e de Portugal
(111,8), ao revés do que sucede ao norte do río, onde os concellos estudados se sitúan por riba das medias
galega e española. Neste ámbito destacan as grandes diferenzas existentes entre concellos, que oscilan entre os
35,3 habitantes/km2 de Melgaço e os 267,8 de Viana do Castelo.


AECT RÍO MINHO– ESTRATEXIA SMARTMINHO

No ámbito territorial da AECT RÍO MINHO a poboación total dos concellos galegos (132.669 habitantes, un 36,2%
do total) é inferior cá dos portugueses (233.813 habitantes, un 63,8% do total). O total é de 366.482 habitantes.
Porén, cómpre subliñar que este territorio non pode ser tomado de forma illada, senón que se insire no ámbito
do eixo urbano galego-portugués, que se estende desde Ferrol até Porto e, de aí, enlaza con Lisboa. Amais, é
obvio que a maior parte do ámbito estudado participa directamente do ámbito de influencia de Vigo, cuxa área
urbana supera o medio millón de habitantes.
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A densidade de poboación é máis alta nos concellos de Galicia ca nos de Portugal (121,2 habitantes/km2 e 105,4,
respectivamente). A do territorio AECT RÍO MINHO é de 110,6 habitantes/km2.

POBOACIÓN AECT RÍO MINHO

Fonte: Instituto Galego de Estatística (2017) e Instituto Nacional de Estatística (2017)

No territorio da ESTRATEXIA SMARTMINHO a poboación total dos concellos galegos e portugueses é moi similar
(65.242, un 50,1%, e 64.880, un 49,9%, habitantes, respectivamente). A poboación total do territorio é de
130.122 habitantes. A densidade de poboación é moito máis alta nos concellos de Galicia ca nos de Portugal
(139,4 habitantes/km2 e 79,9, respectivamente). A densidade poboacional total é de 101,7 habitantes/km2.

POBOACIÓN ESTRATEXIA SMARTMINHO

Fonte: Instituto Galego de Estatística (2017) e Instituto Nacional de Estatística (2017)
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3.1.2.

Evolución da poboación total (1991-2017)

Fonte: elaboración propia a partir dos datos do Instituto Galego de Estatística (2017) e do Instituto Nacional de Estatística (2017)



GALICIA: RÍO MIÑO e VAL DO MIÑO

A evolución da poboación nos territorios foi positiva nos anos 1991-2017, de xeito que se incrementou un 6,7%
no ámbito RÍO MIÑO e un 0,8% no VAL DO MIÑO. Esta tendencia crecente global amosa grandes diferenzas
entre concellos. En efecto, destacan perdas de poboación moi salientábeis no caso interior-oriental (con
diminucións próximas ao 50%, como son os casos de Arbo, Crecente ou Covelo) e importantes incrementos na
parte litoral-occidental (como no caso do Porriño ou Salceda de Caselas, con crecementos entre o 50% e 60%). A
dinámica positiva de concellos coma estes ten que ver coas reconfiguracións territoriais producidas nos espazos
periurbanos da área metropolitana de Vigo.


NORTE DE PORTUGAL: RIO MINHO e VALE DO MINHO

A evolución da poboación nos territorios de análise portugueses no período 1991-2017, a diferenza do que se
observa nos galegos, foi negativa, de xeito que se reduciu un -6,5% no ámbito RIO MINHO e un -11,1% no VALE
DO MINHO. Esta tendencia decrecente global amosa grandes diferenzas entre concellos. Destacan perdas de
poboación moi relevantes, como no caso de Arcos de Valdevez e Melgaço (un -21% e un -23,8%,
respectivamente), e menos acusadas, como ocorre en Caminha, Ponte de Lima e Vila Nova de Cerveira (-1,5%, 3,1% e -2,9%). Atopamos tamén lixeiros aumentos poboacionais, como se observa en Viana do Castelo, cun
incremento dun 2,8% durante o período.
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AECT RÍO MINHO– ESTRATEXIA SMARTMINHO

No ámbito territorial da AECT RÍO MINHO a variación da poboación por concellos para o período 1991-2017 é
moi desigual, xa que no caso dos concellos galegos se produciu un aumento dun 6,7%, mentres que no caso
portugués houbo unha redución dun -6,5%. Para o conxunto do territorio, a variación é dun 2,1%. Por outro
lado, no territorio da ESTRATEXIA SMARTMINHO a variación da poboación para o período 1991-2017 é tamén
moi diferente a banda e banda da fronteira, xa que no caso dos concellos galegos se observa un pequeno
aumento dun 0,8%, mentres que no caso portugués houbo unha redución dun -11,1. De forma agregada, a
tendência global é do -5,5%.
RÍO MIÑO

6,7%

RIO MINHO

-6,5%

AECT RÍO MINHO

-2,1%

VAL DO MIÑO

0,8%

VALE DO MINHO

-11,1%

ESTRATEXIA SMARTMINHO

-5,5%

Fonte: Instituto Galego de Estatística (2017) e Instituto Nacional de Estatística (2017)

3.1.3.


Poboación por sexo e índice de masculinidade

GALICIA: RÍO MIÑO e VAL DO MIÑO

A poboación dos territorios RÍO MIÑO e VAL DO MIÑO está repartida practicamente ao 50% entre poboación
masculina e feminina. Isto implica índices de masculinidade moi próximos ao 100% (103% en ambos os dous
territorios). Non existen grandes diferencias no nivel municipal.

Fonte: Instituto Galego de Estatística (2017)
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CONCELLOS

ÍNDICE DE MASCULINIDADE

ESPAÑA

104%

GALICIA

108%

Arbo

96%

Cañiza, A

106%

Covelo

101%

Crecente

109%

Guarda, A

106%

Mondariz

104%

Mondariz-Balneario

92%

Neves, As

107%

Oia

101%

Ponteareas

103%

Porriño, O

105%

Rosal, O

103%

Salceda de Caselas

100%

Salvaterra de Miño

101%

Tomiño

99%

Tui

108%

RÍO MIÑO
VAL DO MIÑO

103%
103%

Fonte: Instituto Galego de Estatística (2017)



NORTE DE PORTUGAL: RIO MINHO e VALE DO MINHO

No caso dos territórios RIO MINHO e VALE DO MINHO o reparto por sexo non é tan simétrico coma no caso
galego: así, prodúcese unha maior proporción de mulleres ca homes en todos os concellos. Esta realidade
provoca que o índice de masculinidade nestes casos sexa de 117% e 119%, respectivamente.

POBOACIÓN POR SEXO A NIVEL MUNICIPAL EN % (2017)

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (2017)
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CONCELLOS

ÍNDICE DE MASCULINIDADE

PORTUGAL

111%

NORTE DE PORTUGAL

111%

Arcos de Valdevez

120%

Caminha

118%

Melgaço

128%

Monção

121%

Paredes de Coura

111%

Ponte da Barca

119%

Ponte de Lima

114%

Valença

116%

Viana do Castelo

113%

Vila Nova de Cerveira

110%

RIO MINHO
VALE DO MINHO

117%
119%

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (2017)



AECT RÍO MINHO– ESTRATEXIA SMARTMINHO

No ámbito territorial da AECT RÍO MINHO, tanto o número de homes coma o de mulleres é menor nos concellos
galegos ca nos portugueses. O índice de masculinidade nos concellos galegos (onde o número de homes e de
mulleres é moi similar, non así no caso portugués, onde as mulleres son máis numerosas) é máis baixo ca nos
portugueses (103% fronte a 117%). Globalmente, resulta nun 111%.

HOMES MULLERES ÍNDICE DE MASCULINIDADE
RÍO MIÑO

49,2%

50,8%

103%

RIO MINHO

46,4%

53,6%

117%

AECT RÍO MINHO

47,4%

52,6%

111%

VAL DO MIÑO

49,2%

50,8%

103%

VALE DO MINHO

45,8%

54,2%

119%

ESTRATEXIA SMARTMINHO

47,5%

52,5%

111%

Fonte: Instituto Galego de Estatística (2017) e Instituto Nacional de Estatística (2017)

No territorio da ESTRATEXIA SMARTMINHO o número de homes é maior no lado galego (32.067 fronte a 29.686)
pero o número de mulleres é superior no lado portugués (35.194 fronte a 33.175). O índice de masculinidade
nos concellos galegos é máis baixo ca nos portugueses (103% fronte a 119%), o que resulta no global dun 111%.
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Fonte: Instituto Galego de Estatística (2017) e Instituto Nacional de Estatística (2017)

3.1.4.

Poboación total por grandes grupos de idade, idade media e índice de envellecemento

Fonte: elaboración propia a partir dos datos do Instituto Galego de Estatística (2017) e do Instituto Nacional de Estatística (2017)
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Fonte: elaboración propia a partir dos datos do Instituto Galego de Estatística (2017) e do Instituto Nacional de Estatística (2017)



GALICIA: RÍO MIÑO e VALE DO MIÑO

A análise da estrutura poboacional por grandes grupos de idade presenta como característica principal unha
idade media superior á de España (43,1 anos) e Galicia (46,8 anos) para o territorio RÍO MIÑO e VAL DO MIÑO
(47,3 e 47,6 anos, respectivamente). Esta realidade repártase heteroxeniamente entre os diferentes concellos,
xa que moitos rebasan os 50 e incluso 55 anos (coma os casos de Arbo, A Cañiza, Covelo e Crecente) e outros
non superan os 45 anos (Ponteareas, O Porriño ou Salceda de Caselas, entre outros), do que se desprende unha
idade media moi superior no caso dos concellos interiores-orientais fronte aos litorais-occidentais. Isto presenta
un correlato directo no índice de envellecemento, máis acusado, como se pode observar, nos primeiros fronte
aos segundos, con taxas que oscilan entre o 98% de Ponteareas e o 714% de Crecente, superiores por regra
xeral aos datos de España (118%), aínda que inferiores á realidade global para Galicia (193%).
De desglosarmos a estrutura da poboación por grandes grupos de idade, hai que destacar o seguinte:
-

Poboación de 0 a 15 anos: todos os concellos da área de estudo presentan unha porcentaxe de
poboación nesta franxa menor á media española (15,9%), agás Ponteareas (16%), O Porriño (16,8%) e
Salceda de Caselas (18,7%). En relación coa media de Galicia (12,7%), atópasnse diferentes realidades
xa que hai concellos cunha porcentaxe máis alta, como os indicados anteriormente (o que é síntoma
dunha poboación nova maior deca media galegas) e outros con porcentaxes moito máis baixas, como é
o caso de Crecente (5,4%), Covelo (7,7%) ou Mondariz (9,9%).
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Fonte: Instituto Galego de Estatística (2017)

-

Poboación de 16 a 64 anos: España, cun 65,3% da súa poboación nesta franxa de idades, e Galicia, cun
62,7%, representan unha referencia media para analizar os municipios do territorio de análise. Neste
sentido, se ben a gran maioría deles se sitúa en porcentaxes similares, de novo hai algúns concellos que
son diferentes, como é o caso de Arbo, A Cañiza, Covelo ou Crecente, onde as porcentaxes deste grupo
de idade se atopan no 56,4%, 58,1%, 52,6% e 55,8%, respectivamente.

-

Poboación de 65 ou máis anos: para este último grupo, segundo se pode observar claramente no
gráfico, destacan as porcentaxes de municipios como Arbo, A Cañiza, Covelo, Crecente, Mondariz ou As
Neves, todos eles con cifras que son próximas ou superan claramente o 30% da poboación total. A
media para España é dun 18,8% e para Galicia do 24,6%, franxa na que se moven as porcentaxes do
resto de concellos analizados.



NORTE DE PORTUGAL: RIO MINHO e VALE DO MINHO

A análise da estrutura poboacional por grandes grupos de idade presenta como característica principal unha
idade media inferior á da media de Portugal (48,4 anos) pero superior á do Norte de Portugal (44,8 anos) para o
territorio RIO MINHO e VALE DO MINHO (46,4 e 47 anos, respectivamente). Esta realidade amosa menos
diferenzas entre os diferentes concellos ca nos analizados en Galicia. Agás un (Arcos de Valdevez, con 51,6 anos),
todos presentan idades media inferiores aos 50 anos. As taxas de envellecemento poboacional, por outro lado,
P á x i n a 18 | 120

presentan porcentaxes elevadas (como no caso de Melgaço, cun 433%), con diferenzas entre concellos. Neste
casoo os resultados sitúanse moi por encima das taxas para Portugal (151%) e Norte de Portugal (146%).
De desglosarmos a estrutura da poboación por grandes grupos de idade, hai que destacar o seguinte:
-

Poboación de 0 a 15 anos: todos os concellos da área de estudo presentan unha porcentaxe de
poboación nesta franxa menor á media de Portugal (14%). Igual ocorre coa comparación co Norte de
Portugal (13,3%). Por concellos, compre destacar a baixa porcentaxe que presentan Melgaço (8,6%) e
Monção (9,8%).

-

Poboación de 16 a 64 anos: Portugal, cun 64,9% da súa poboación nesta franxe de idades, e o Norte de
Portugal, cun 67,2%, representan unha referencia media para analizar os concellos do territorio de
análise. Neste sentido, se ben a gran maioría deles se sitúa en porcentaxes similares, de novo
obsérvanse dous concellos que destacan sobre o resto pola súa menor porcentaxe: Arcos de Valdevez
(57,4%) e Melgaço (54,4%).

-

Poboación de 65 ou máis anos: para este último grupo, destacan as porcentaxes dos concellos
novamente de Arcos de Valdevez (32,3%) e Melgaço (37%). A media para Portugal é dun 21,1% e para o
Norte de Portugal do 19,5%, franxas que superan todos os concellos analizados.

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (2017)
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AECT RÍO MINHO– ESTRATEXIA SMARTMINHO

No ámbito territorial da AECT RÍO MINHO a idade media da poboación é moi similar, ainda que é lixeiramente
inferior no territorio do RIO MINHO (45,5 anos no lado portugués fronte a 47,3 no galego). En canto ao número
de persoas maiores de 65 anos en relación ás persoas de 0 a 15 anos, é máis baixo nos concellos galegos ca nos
portugueses, o que resulta en índices de envellecemento de 148% no caso galego, 207% no caso portugués e de
183% no global.
Por outro lado, a estrutura por grandes grupos de idade é bastante similar a banda e banda da fronteira, agás no
caso do grupo de 0 a 15 anos, no cal a porcentaxe galega é algo maior (14,4% fronte a 11,9%) e no de 65 ou máis
anos, na que se observan porcentaxes superiores no lado portugués (24,5%) ca no galego (21,3%).

Fonte: Instituto Galego de Estatística (2017) e Instituto Nacional de Estatística (2017)

IDADE MEDIA

ÍNDICE DE ENVELLECEMENTO

RÍO MIÑO

47,3

148%

RIO MINHO

45,5

207%

AECT RÍO MINHO

46,4

183%

VAL DO MIÑO

47,6

173%

VALE DO MINHO

46,4

256%

ESTRATEXIA SMARTMINHO

47,0

210%

Fonte: Instituto Galego de Estatística (2017) e Instituto Nacional de Estatística (2017)

No territorio da ESTRATEXIA SMARTMINHO a idade media da poboación é moi similar: no territorio galego é de
47,6 anos e no lado português, de 46,4, lixeiramente inferior. Isto comporta unha media de 47 anos para o
conxunto territorial. En canto ao número de persoas maiores de 65 anos en relación ás persoas de 0 a 15 anos, é
máis baixo nos concellos galegos ca nos portugueses, o que resulta en índices de envellecemento de 173% no
caso galego, 256% no caso portugués e de 210% no global.
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Por outro lado, ao igual que acontecía no ámbito da AECT RÍO MINHO, a estrutura por grandes grupos de idade é
bastante similar, agás no caso do grupo de 0 a 15 anos, no cal a porcentaxe galega é algo maior (13,3% fronte a
10,7%) e no de 65 ou máis anos, na que se observan porcentaxes superiores no lado portugués (27,4%) ca no
galego (23%).

Fonte: Instituto Galego de Estatística (2017) e Instituto Nacional de Estatística (2017)
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3.2. EDUCACIÓN
En relación á educación, a principal variábel analizada é o nivel de estudos da poboación. Isto implica estudar: as
porcentaxes de poboación con e sen estudos completos; as porcentaxes con estudos básicos, secundarios e
superiores; e, finalmente, a taxa de analfabetismo.

3.2.1.

Nivel de estudos da poboación e taxa de analfabetismo

Fonte: elaboración propia a partir dos datos do Instituto Galego de Estatística (2016) e do Instituto Nacional de Estatística (2014)



GALICIA: RÍO MIÑO e VAL DO MIÑO

Débese destacar que as porcentaxes de poboación con estudos completos e sen estudos completos é moi
similar, comparativamente, entre os territorios RÍO MIÑO, VAL DO MIÑO e as medias de España e Galicia (nos
catro territorios, aproximadamente un 75% da poboación conta con algún tipo de estudo rematado e un 25%,
non). Por concellos, obsérvanse algunhas diferenzas. Destacan os casos de Covelo, Mondariz e As Neves, con
porcentaxes máis baixas que as medias indicadas no caso da poboación con estudos completos (63,1%, 69,7% e
66,6%, respectivamente) e máis altas, por ende, para a poboación sen estudos (36,9%, 30,3% e 33,4%,
respectivamente). Tamén destacan, aínda que no sentido inverso, os casos de Mondariz-Balneario ou A Guarda,
con porcentaxes lixeiramente maiores de poboación con estudos completos (79,6% e 79%) e máis baixas, polo
tanto, no caso da porcentaxe sen estudos rematados (20,4% e 21%).
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Fonte: Instituto Galego de Estatística (2016)

En canto ás porcentaxes por tipo de estudos (básicos, secundarios e superiores), si existen diferenzas entre os
territorios RÍO MIÑO e VAL DO MIÑO en relación a España e Galicia. Así, en relación aos estudos básicos, fronte
a un 11,7% e 14,9% da poboación en España e Galicia, respectivamente, nos territorios RÍO MIÑO e VAL DO
MIÑO a porcentaxe sitúase no 16,9% e 17%, respectivamente; no caso dos estudos secundarios, do 41,4% e
47,3% de España e Galicia, no RÍO MIÑO e no VAL DO MIÑO a porcentaxe é do 49,4% e do 49,6%; e, finalmente
nos estudos superiores, dun 23,5% e 13,9% para España e Galicia, obsérvanse porcentaxes dun 7,4% e 7,3% para
os concellos galegos analizados. Desta forma, pódese concluír que existe un detrimento comparativo nos
territorios RÍO MIÑO e VAL DO MIÑO en relación á educación superior, con diferenzas de 17 e 7 puntos
porcentuais con respecto ás medias de España e Galicia. Isto trasládase ao conxunto da poboación sen estudos
completados, estudos básicos e estudos secundarios, onde as porcentaxes son superiores, con maiores
diferenzas canto máis subimos no nivel de análise territorial.
No nivel municipal, hai que salientar que a gran maioría dos concellos conta cunha poboación con estudos
básicos que oscila entre o 9,9% de Mondariz-Balneario e o 29,6% de Crecente. Con estudos secundários,
aproximadamente o 50% da poboación (agás no caso de Covelo, cun 35,8%). E, por último, baixas porcentaxes
de poboación com estudos superiores, agás o caso illado de Mondariz-Balneario (xa que o 24,2% da poboación
conta con este tipo de estudos).
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Fonte: Instituto Galego de Estatística (2016)

No que se refire á taxa de analfabetismo, obsérvase unha maior porcentaxe nos casos dos territorios RÍO MIÑO
e VAL DO MIÑO (3,2% e 3,1%, respectivamente) ca nas taxas globais de España (1,7%) e 2 Galicia (2,1%). Isto
está directamente relacionado coas maiores porcentaxes de poboación sen estudos nos primeiros territorios
fronte aos segundos.


NORTE DE PORTUGAL: RIO MINHO e VALE DO MINHO

No caso portugués, as porcentaxes de poboación con estudos completos e sen estudos completos dos territorios
RIO MINHO e VALE DO MINHO amosan diferenzas en relación ás referidas a Portugal e Norte de Portugal. En
efecto, nos primeiros as porcentaxes indican que un 23%, aproximadamente, da poboación non conta con
estudos completos (polo tanto, un 77% conta con estudos rematados), mentres que nos segundos as cifras se
sitúan entre o 19% (sen estudos completados) e un 81% (con estudos completos).
Por concellos, obsérvanse algunhas diferenzas. Destacan principalmente os casos de Arcos de Valdevez, Melgaço
ou Paredes de Coura, cunhas porcentaxes máis baixas que as medias indicadas no caso da poboación con
estudos completos (70,5% e 73,5% e 73%, respectivamente) e máis altas, por ende, para a poboación sen
estudos (29,5%, 26,5% e 27%, respectivamente). Tamén salientan, aínda que no sentido inverso, os casos de
Caminha, Valença ou Viana do Castelo, con porcentaxes lixeiramente maiores de poboación con estudos
completos (82,3%, 81% e 81,7%, respectivamente) e máis baixas, polo tanto, no caso da poboación sen estudos
rematados (17,7%, 19% e 18,3%, respectivamente).
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Fonte: Instituto Nacional de Estatística (2014)

En canto ás porcentaxes por tipo de estudos (básicos, secundarios e superiores), tamén existen diferenzas entre
os territorios RIO MINHO e VALE DO MINHO com respecto a Portugal e Norte de Portugal. Nos estudos básicos,
fronte a un 55,1% (Portugal) e 58,6% (Norte de Portugal) da poboación, no RIO MINHO e no VAL DO MINHO a
porcentaxe sitúase no 57,6% e 58,2%, respectivamente. Nos estudos secundarios, do 14,2% (Portugal) e 12,6%
(Norte de Portugal), no RIO MINHO e no VALE DO MINHO a porcentaxe é do 12,4% e do 12,9%,
respectivamente. Finalmente, nos estudos superiores, dun 11,8% e 10,2% para Portugal e Norte de Portugal,
obsérvanse porcentaxes dun 8,5% e 7,4% para os concellos RIO MINHO e VALE DO MINHO. Desta forma, pódese
concluír que nos territorios RIO MINHO e VALE DO MINHO hai diferenzas de 3 puntos porcentuais con respecto
a Portugal e Norte de Portugal en relación á educación superior, reflectidas tamén nos totais poboacionais sen
estudos completados, onde as porcentaxes son superiores no RIO MINHO e VALE DO MINHO.

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (2014)
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No nivel municipal, hai que salientar que a gran maioría dos concellos conta cunha poboación con estudos
básicos (existe unha grande homoxeneidade, xa que todos presentan porcentaxes entre o 55,4% de Arcos de
Valdevez e o 62,3% de Valença). En estudos secundarios as porcentaxes oscilan entre o 9,3% de Arcos de
Valdevez e o 14,5% de Caminha e, finalmente, no caso dos estudos superiores, entre o 5,6% de Melgaço e o
11,9% de Viana do Castelo.
No que se refire á taxa de analfabetismo, obsérvase unha maior porcentaxe nos casos dos territorios RIO MINHO
e VALE DO MINHO (8% e 6,6%, respectivamente) en relación coas taxas globais de Portugal (5,2%) e do Norte
(5%). Isto está directamente relacionado coas maiores porcentaxes de poboación sen estudos nos primeiros
territorios fronte aos segundos.


AECT RÍO MINHO - ESTRATEXIA SMARTMINHO

No ámbito territorial da AECT RÍO MINHO:


A porcentaxe de poboación sen estudos completos é superior no caso dos concellos galegos ca nos
portugueses (26,2% fronte a 21,6%), o que resulta nunha porcentaxe global dun 23,2%.



A porcentaxe de poboación con estudos completos é inferior no caso dos concellos galegos ca nos
portugueses (73,6% fronte a 78,4%), o que resulta nunha porcentaxe global dun 76,7%.



A porcentaxe da poboación con estudos básicos é moito máis baixa no caso dos concellos galegos ca
nos portugueses (16,8% fronte a 57,6%), o que resulta nunha porcentaxe global dun 43,2%.



A porcentaxe da poboación con estudos secundarios é moi superior no caso dos concellos galegos ca
nos portugueses (49,4% fronte a 12,4%), o que resulta nunha porcentaxe global dun 25,5%.



A porcentaxe da poboación con estudos superiores é moi similar entre os concellos galegos e os
portugueses (7,4% fronte a 8,5%), o que resulta nunha porcentaxe global dun 8,1%.



A taxa de analfabetismo é inferior no caso dos concellos galegos ca nos portugueses (3,2% fronte a 8%),
o que resulta nunha taxa global dun 5,6%.

Fonte: Instituto Galego de Estatística (2016) e Instituto Nacional de Estatística (2014)
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TAXA DE ANALFABETISMO
RÍO MIÑO

3,2%

RIO MINHO

8,0%

AECT RÍO MINHO

5,6%

VAL DO MIÑO

3,1%

VALE DO MINHO

6,6%

ESTRATEXIA SMARTMINHO

4,9%

Fonte: Instituto Galego de Estatística (2016) e Instituto Nacional de Estatística (2014)

No contexto territorial da ESTRATEXIA SMARTMINHO:


A porcentaxe de poboación sen estudos completos é superior no caso dos concellos galegos ca nos
portugueses (26% fronte a 21,4%), de forma que se obtén unha porcentaxe global dun 23,7%.



A porcentaxe de poboación con estudos completos é inferior no caso dos concellos galegos ca nos
portugueses (74% fronte a 78,6%), cunha porcentaxe dun 76,3% para o global.



A porcentaxe da poboación con estudos básicos é moito máis baixa no caso dos concellos galegos ca
nos portugueses (17% fronte a 58,2%), cunha porcentaxe global do 37,9%.



A porcentaxe da poboación con estudos secundarios é moi superior no caso dos concellos galegos ca
nos portugueses (49,6% fronte a 12,9%), de forma que a porcentaxe global é dun 31%.



A porcentaxe da poboación con estudos superiores é moi similar entre os concellos galegos e os
portugueses (7,3% fronte a 7,4%), coa porcentaxe global que representa un 7,4%.



A taxa de analfabetismo é inferior no caso dos concellos galegos ca nos portugueses (3,1% fronte a
6,6%), e a taxa global é dun 4,9%.

Fonte: Instituto Galego de Estatística (2016) e Instituto Nacional de Estatística (2014)
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3.3. MERCADO DE TRABALLO
No mercado de traballo a análise está centrada unicamente na taxa de desemprego existente na área de estudo,
por tratarse do dato máis relevante para os obxectivos desta análise estratéxica.

3.3.1.

Taxa de desemprego

Fonte: elaboración propia a partir de datos da Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia (2017), Servizo Público de Emprego
Estatal de España (2017) e Instituto Nacional de Estatística (2016)



GALICIA: RÍO MIÑO e VAL DO MIÑO

A taxa de desemprego dos concellos que conforman os territorios RÍO MIÑO e VAL DO MIÑO é bastante similar
(ronda o 14%). Oscila entre o nivel máis baixo, que se atopa en Mondariz-Balneario (10,9%), e o máis alto, nas
Neves (19%). A taxa de desemprego para os territorios RÍO MIÑO e o VAL DO MIÑO é comparativamente
superior á de España e á de Galicia (ambas as dúas estabelecidas no 11,5%).
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Fonte: Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia (2017) e Servizo Público de Emprego Estatal de España (2017)



NORTE DE PORTUGAL: RIO MINHO e VALE DO MINHO

A taxa de desemprego dos concellos que conforman os territorios RIO MINHO e VALE DO MINHO é bastante
similar (11,4% e 11%, respectivamente). No nivel municipal, varía entre o nivel máis baixo atopado en Vila Nova
de Cerveira (9,7%) e o máis alto, en Ponte da Barca e Caminha (ambos os dous cun 13,1%). A taxa de
desemprego para os territorios RIO MINHO e VALE DO MINHO é comparativamente inferior á de Portugal e á de
Norte de Portugal (estabelecidas nun 13,2% e un 14,5%).

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (2016)
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AECT RÍO MINHO - ESTRATEXIA SMARTMINHO

No territorio da AECT RÍO MINHO, a taxa de desemprego no territorio RÍO MIÑO ronda o 14%, mentres que no
RIO MINHO é dun 11%, o que supón unha taxa media para o conxunto da AECT RÍO MINHO dun 13% da
poboación.

Fonte: Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia (2017), Servizo Público de Emprego Estatal de España (2017) e
Instituto Nacional de Estatística (2016)

No territorio da ESTRATEXIA SMARTMINHO, a taxa de desemprego no territorio VAL DO MIÑO ronda o 14%,
mentres que no VALE DO MINHO é dun 11%. Isto supón unha taxa media para o conxunto do territorio da
ESTRATEXIA dun 12% da poboación.

Fonte: Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia (2017), Servizo Público de Emprego Estatal de España (2017)
e Instituto Nacional de Estatística (2016)
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3.4. ESTRUTURA ECONÓMICA
A estrutura económica da Estratexia analízase a través do valor engadido bruto (total e por sectores). Alén disto,
referente ao sector industrial, menciónanse os datos dispoñíbeis relativos ao solo industrial. No tocante ao
sector servizos, inclúense elementos de análise do turismo (número de estabelecementos e a súa capacidade
total) e menciónanse unha serie de servizos partillados que existen xa na actualidade dentro deste contexto
transfronteirizo.

3.4.1.


Valor engadido bruto (VEB)

GALICIA: RÍO MIÑO e VAL DO MIÑO

Para analizar o VEB dos territorios dos territorios RÍO MIÑO e VAL DO MIÑO tense que recorrer aos datos
comarcais (ver mapa comarcal nesta mesma páxina). Estes datos amosan importantes diferenzas. Das tres
comarcas que forman parte dos ámbitos de análise (O Baixo Miño, O Condado e A Paradanta), hai dúas con VEB
elevado, como é o caso do Baixo Miño e O Condado (con 571.872.000 € e 425.019.000 €, respectivamente),
mentras A Paradanta presenta cifras moito máis modestas, con 145.717.000 €. O resultado é que para o
territorio RÍO MIÑO o VEB total é de 1.142.608.000 €; para o VAL DO MIÑO, 717.589.000 €.

Fonte: elaboración propia

Por sectores, resulta interesante destacar as diferenzas existentes en relación ao peso do sector servizos, en
termos xerais, e os primario e secundario. A nivel de España e Galicia, a agricultura e a pesca representan un
2,7% e un 5,3% do total do VEB, respectivamente. No entanto, no caso dos territorios RÍO MIÑO e VAL DO MIÑO
a importancia deste sector é dun 7,1% e un 9,1%, respectivamente. No sector industrial e da construción,
P á x i n a 31 | 120

España cun 23,2% e Galicia cun 25,6%, difiren pouco con respecto aos 23,1% e 21,9% dos territorios RÍO MIÑO e
VAL DO MIÑO. No sector servizos, as diferenzas van desde o 74,1% de España, o 69,1% de Galicia e os 69,8% e
68,9% dos territorios RÍO MIÑO e VAL DO MIÑO. Todo isto revela a importancia do sector servizos na economía,
onde é moi claro o menor peso do sector primario (agricultura e pesca) e secundario (industria e construción).
VALOR ENGADIDO BRUTO POR SECTORES (%)

Fonte: Instituto Galego de Estatística (2014)



NORTE DE PORTUGAL: RIO MINHO e VALE DO MINHO

O VEB dos diferentes concellos que conforman os territorios RIO MINHO e VALE DO MINHO amosa importantes
diferenzas. Hai concellos con altos valores, como é o caso de Viana do Castelo, con 675.036 971 €, mentras que
outros presentan cifras máis modestas, como Ponte da Barca, con 21.355.142 €.

Fonte:
Instituto Nacional de Estatística (2018)
(*) En varios concellos non hai datos ou se indican como confidenciais pola fonte suministrada. Isto provoca que as porcentaxes
non alcancen o 100% do VEB (Melgaço é o máis significativo, polo que non se reflicten os datos no gráfico)
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Hai que destacar que existen diferenzas en relación ao peso do sector industrial e da construción, en termos
xerais, e os servizos, no caso de Portugal, Norte de Portugal e territorios RIO MINHO e VALE DO MINHO. A nivel
de Portugal e Norte de Portugal, a agricultura e a pesca non chegan a un 2% do total do VEB (1,9% para Portugal
e 1,4% para o Norte de Portugal), mentres que no caso dos territorios RIO MINHO e VALE DO MINHO a
importancia deste sector é algo maior (2,1% e 3,1%, respectivamente). No sector industrial e da construción,
Portugal cun 37,2% e O Norte de Portugal cun 50,5%, difiren bastante con respecto aos 57,1% e 42,5% dos
territorios RIO MINHO e VALE DO MINHO, respectivamente. O peso do sector servizos é do 60,8% en Portugal,
do 48,1% na Rexión Norte e de 36,8% e 38,4% nos territorios RIO MINHO e VALE DO MINHO. Todo isto revela a
importancia do sector industrial e da construción na economía rexional do Norte e, principalmente, nos
territorios raianos portugueses. Neles, é moi claro o menor peso do sector terciario, a diferenza do que acontece
para o conxunto do país.


AECT RÍO MINHO - ESTRATEXIA SMARTMINHO

No ámbito territorial da AECT RÍO MINHO:
o

O VEB total da AECT RÍO MINHO é de 2.460.300.266 € (segundo os datos de 2014, obtidos para as
comarcas de Galicia, e de 2018 para Portugal), lixeiramente superior no territorio portugués ca no
galego (1.317.692.266 € e 1.142.608.000 €, respectivamente)

o

A agricultura e a pesca representan un 4,4% do VEB total na AECT RÍO MINHO. Resulta moito maior
o peso deste sector no lado galego (7,1%) ca no portugués (2,1%).

o

A industria e a construción representan un 41,3% do VEB total na AECT RÍO MINHO. É moito maior
o peso deste sector no territorio RIO MINHO portugués (57,1%) ca no territorio RÍO MIÑO galego
(23,1%).

o

Os servizos representan un 52,1% do VEB total na AECT RÍO MINHO. Resulta moito maior o peso do
sector no territorio de Galicia (69,8%) ca no territorio do Norte de Portugal (36,8%).

o

Por todo o anterior, pódese concluír que no territorio RÍO MIÑO galego existe unha maior
terciarización da economía ca no RIO MINHO portugués, de forma que a porcentaxe representada
polo sector industrial da parte portuguesa é superior á galega.
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Fonte: Instituto Galego de Estatística (2014) e Instituto Nacional de Estatística (2018)
(*) En varias localizacións non hai datos ou se indican como confidenciais pola fonte suministrada.
Isto provoca que as porcentaxes non alcancen o 100% do VEB (Melgaço é o máis significativo dos casos)

No contexto territorial da ESTRATEXIA SMARTMINHO:
o

O VEB total do territorio da ESTRATEXIA SMARTMINHO é de 1.037.989.220, moi superior no
territorio do VAL DO MIÑO ca no VALE DO MINHO (717.589.000 € e 320.400.820 €,
respectivamente). Isto débese, principalmente ao peso do Porriño, polígono industrial de gran
relevancia na contorna da aglomeración viguesa.

o

A agricultura e a pesca representan un 7,3% do VEB total. É moito maior o peso deste sector no
lado galego (9,1%) ca no portugués (3,1%).

o

A industria e a construción representan un 28,3% do VEB total. É moito maior o peso deste sector
na parte portuguesa (42,5%) ca na galega (21,9%).

o

Os servizos representan un 59,5% do VEB total. É moito maior o peso do sector no territorio de
Galicia (68,9%) ca no territorio do Norte de Portugal (38,4%).

o

Seguindo co indicado para o ámbito da AECT RÍO MINHO, o territorio do VAL DO MIÑO presenta
maior terciarización económica ca o VALE DO MINHO, máis caracterizado por un maior peso do
sector industrial.
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Fonte: Instituto Galego de Estatística (2014) e Instituto Nacional de Estatística de Portugal (2018)
(*) En varias localizacións non hai datos ou se indican como confidenciais pola fonte suministrada. Isto provoca que as porcentaxes non
alcancen o 100% do VEB (Melgaço é o máis significativo dos casos)

3.4.2.

Solo industrial

Fonte: elaboración propia a partir de www.sueloempresarial.com
(Proxecto CONSOLIDA - CONSORCIO DA ZONA FRANCA DE VIGO)



GALICIA: RÍO MIÑO e VAL DO MIÑO

En relación ao solo industrial, son soamente cinco os concellos do RÍO MIÑO que contan con este tipo de solo,
que suman 4.156.234 km2 (no VAL DO MIÑO son 545.106 km2, un 13,1% do solo industrial do RÍO MIÑO). Estes
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concellos son os de Arbo, A Cañiza, O Porriño, Salvaterra de Miño e Tui, aos que hai que engadir a Plataforma
Industrial de Salvaterra-As Neves1 (PLISAN), todavía en trámites de construción. Hai que salientar que o 60% do
solo industrial do territorio RÍO MIÑO pertence ao Porriño, mentres que o resto de concellos presentan
porcentaxes moi modestas, a excepción da potencialidade da PLISAN, que representaría un 27% do total da área
RÍO MIÑO da AECT RÍO MINHO. En todo caso, hai que ter en conta que a dinámica do solo industrial na zona se
insire no conxunto da área metropolitana de Vigo, polo que os datos tomados illadamente poden inducir a
equívoco.

Fonte: www.sueloempresarial.com (Proxecto CONSOLIDA – CONSORCIO DA ZONA FRANCA DE VIGO)



NORTE DE PORTUGAL: RIO MINHO e VALE DO MINHO

Neste caso, todos os concellos do ámbito RIO MINHO (que conta con 4.083.051 m2) e VALE DO MINHO (con
1.709.368 m2, un 41,9% do solo industrial do territorio RIO MINHO) contan con superficie de solo industrial, agás
dous (Caminha e Ponte da Barca). Cabe salientar que hai concellos con porcentaxes de solo industrial máis
elevado, como son os casos de Valença ou Viana do Castelo (con 24,3% e 23,2% do total do territorio RIO
MINHO, respectivamente); outros sitúanse nunha posición media, entre un 8,5% e un 13,2% do total (Arcos de
Valdevez, Paredes de Coura, Ponte de Lima e Vila Nova de Cerveira); finalmente outros presentan cifras menos
importantes como Melgaço ou Monção, cun 1,2% e 2,4%, respectivamente.

1

Situada estratexicamente nos concellos de Salvaterra e As Neves, a 35 km de Vigo, conectada mediante a Autovía A-52 co Porto de Vigo,
coa Autoestrada do Atlántico (AP-9) e co Norte de Portugal (A-55), e en contacto co eixo da liña férrea Madrid-Ourense-Vigo-Porto de Vigo.
A Plataforma contará cunha superficie neta de 1.568.790 m2.
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Fonte: www.sueloempresarial.com (Proxecto CONSOLIDA – CONSORCIO DA ZONA FRANCA DE VIGO)

3.4.3.

Turismo

3.4.3.1. Número de estabelecementos hoteleiros e capacidade de carga total

Fonte: elaboración propia a partir dos datos do Instituto Galego de Estatística (2017)



GALICIA: RÍO MIÑO e VAL DO MIÑO

En primeiro lugar, o número de estabelecementos turísticos nos territorios RÍO MIÑO e VAL DO MIÑO é de 121 e
65, respectivamente. Por concellos, existen grandes diferenzas. Destaca Tui, con 22 estabelecementos, o que
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conta con maior número. Por outro lado, pódense destacar dous grupos de concellos: un grupo intermedio, con
entre 5 (Covelo) e 9 (Tomiño) estabelecementos, e un grupo con representación mais baixa, como é o caso de
Mondariz-Balneario (2) ou Salvaterra do Miño, Salceda de Caselas e O Rosal, todos eles con 3.
Por outro lado, a capacidade total dos estabelecementos turísticos nos territorios RÍO MIÑO e VAL DO MIÑO é
de 7.045 e 3.286 prazas, respectivamente. Por concellos, existen grandes diferenzas. Destacan as 2.070 da
Guarda, o concello que conta con maior número de prazas, e as 1.392 de Oia. Estes concellos están seguidos dun
grupo intermedio de concellos que presentan cifras entre as 393 prazas de Ponteareas e as 883 de MondarizBalneario. O resto de concellos presentan cifras máis baixas, de xeito que se sitúan a maioría por debaixo das
100 prazas.

Fonte: Instituto Galego de Estatística (2017) e do Instituto Nacional de Estatística (2016)



NORTE DE PORTUGAL: RIO MINHO e VALE DO MINHO

En primeiro lugar, compre indicar que o número de estabelecementos hoteleiros nos territorios RIO MINHO e
VALE DO MINHO é de 210 e 60, respectivamente. Por concellos, existen dous grandes grupos: un primeiro con
entre 35 (Arcos de Valdevez) e 46 (Ponte de Lima) estabelecementos turísticos, no que se atopa tamén Viana do
Castelo, con 41; e un segundo, maioritario, que presenta cifras que varían entre os 10 de Vila Nova de Cerveira e
os 16 de Ponte da Barca.
Por outro lado, a capacidade total dos estabelecementos turísticos nos territorios RIO MINHO e VALE DO MINHO
é de 6.465 e 2.751 prazas, respectivamente. Por concellos, existen grandes diferenzas. Destacan as 1.719 de
Viana do Castelo, concello que conta con maior número de prazas. Ponte de Lima, con 811 prazas e Caminha,
con 800, son tamén relevantes, seguidos dun grupo de concellos con entre 406 e 767 prazas (Melgaço e Arcos
de Valdevez, respectivamente). Por último, dous concellos, Ponte da Barca e Paredes de Coura, presentan
comparativamente cifras máis baixas, de xeito que se sitúan ao redor das 200 prazas cada un deles.
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Fonte: Instituto Nacional de Estatística (2016)



AECT RÍO MINHO - ESTRATEXIA SMARTMINHO

No ámbito territorial da AECT RÍO MINHO:
o

O número de estabelecementos hoteleiros é moito maior na parte portuguesa (210) que na galega
(121). A suma total resultante é de 331 estabelecementos.

o

O número de prazas hoteleiras é maior na parte galega (7.045) que na portuguesa (6.465).
Globalmente existe un total de 13.510 prazas.

o

Isto implica que a estrutura hoteleira no lado galego tende a ser de maior capacidade, mentres que
no lado portugués domina un negocio hoteleiro con menos prazas de media.

Fonte: Instituto Galego de Estatística (2017) e Instituto Nacional de Estatística (2016)
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No contexto territorial da ESTRATEXIA SMARTMINHO:


O número de estabelecementos hoteleiros é moi similar (65 no territorio galego e 60 no
territorio portugués), de xeito que se rexistra un total de 125 estabelecementos.



O número de prazas hoteleiras é maior na parte galega (3.286) que na portuguesa (2.751), de
xeito que existe un total de 6.037 plazas.



Isto implica de novo que a estrutura hoteleira no lado galego tende a ser de maior capacidade,
mentres que no lado portugués domina un negocio hoteleiro con menos prazas de media.

Fonte: Instituto Galego de Estatística (2017) e Instituto Nacional de Estatística (2016)
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3.5. EXPERIENCIAS DE SERVIZOS PARTILLADOS DE CARÁCTER TRANSFRONTEIRIZO
Son varios as experiencias de servizos partillados de carácter transfronteirizo que se veñen desenvolvendo no
territorio RÍO MIÑO/RIO MINHO nos últimos anos. No marco dun documento estratéxico sobre esta área
transfronteriza, resulta de interese reflectir sobre as experiencias xa desenvolvidas, pois constitúen un chanzo de
base que é necesario analizar para fundamentar de forma adecuada unha visión de futuro. Entre as diversas
opcións desenvolvidas, podemos mencionar as seguintes:
o

No eido deportivo, as piscinas de Vila Nova de Cerveira e Valença, que poden ser utilizadas por usuarios
galegos.

o

No eido musical, o Conservatorio de Tui e a Escola de Música de Tomiño, que poden ser utilizados por
usuarios portugueses.

No caso de Vila Nova de Cerveira e Tomiño, segundo o estudo realizado sobre Coñecemento e Valoración das
Iniciativas Transfronteirizas (dentro da Axenda Estratéxica de Amizade Cerveira-Tomiño), a poboación valora moi
positivamente o desenvolvemento deste tipo de iniciativas transfronteirizas, pois considera que serven para
mellorar a súa calidade de vida. Neste sentido, a poboación local valora que o feito de vivir nun territorio
fronteirizo implica oportunidades, de xeito que iniciativas desta natureza dan xerado un sentimento de
proximidade entre as dúas marxes do río.
Un feito moi relevante do estudo anterior é a valoración positiva que se fai sobre a posibilidade de levar a cabo
un uso compartido dos servizos municipais. Entre eles, e alén da piscina de Vila Nova de Cerveira, son citados: os
programas conxuntos para as crianzas e a mocidade, os programas de atención a persoas maiores, o uso dos
diferentes tipos de equipamentos municipais para a poboación de ambos os dous concellos (ludotecas,
bibliotecas, centros de día, etc.), os espazos deportivos de uso compartido, os programas culturais conxuntos ou
o programa de apoio á emprendeduría.
Alén do caso de Vila Nova de Cerveira e Tomiño, débense destacar tamén as diferentes actividades deportivas
conxuntas que se veñen desenvolvendo nos últimos anos no contexto transfronteirizo da Eurocidade ValençaTui. Principalmente, analizando os anos 2016 e 2017, obsérvase que existe unha axenda moi estruturada con
todo tipo de competicións e eventos deportivos, que van dende andainas, torneos de distintas modalidades
(tenis, BTT, etc.) até balonmán, pádel e actividades nocturnas e de río, entre outras.
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3.6. RECURSOS ENDÓXENOS
A análise dos recursos endóxenos do territorio céntrase no papel central do río Miño/rio Minho, como elemento
de singularidade, ao que se engaden, polo interese das accións e proxectos áncora e complementarios
pretendidos para un ámbito territorial con notábel presenza de espazos rurais, a dimensión das explotacións
agrarias e o réxime de incendios. Estes dous aspectos presentan unha relevancia fundamental de cara ao futuro
do sector agrario e forestal do territorio RIO MINHO/RÍO MIÑO.

3.6.1.

O río Miño/rio Minho

O río Miño/rio Minho representa o elemento diferenciador principal deste territorio transfronteirizo, con gran
relevancia non só desde un punto de vista ambiental senón tamén social, económica e cultural. A súa achega ao
territorio, polo tanto, non se limita a ofrecer uns servizos ecosistémicos de enorme relevancia, o que inclúe
incrementar a biodiversidade presente no territorio e facilitar nel a presenza estábel do recurso auga, senón que
inclúe interesantes connotacións históricas, patrimoniais e culturais en todos e cada un dos concellos da
fronteira ribeirá. Tampouco se pode esquecer o papel chave do río na economía, por exemplo por mor da
lamprea, que dá lugar a unha serie de actividades económicas privativas da área: pesca, restauración, etc.
Desde un punto de vista ambiental, o río Miño/rio Minho constitúe un elemento ecolóxico e paisaxístico
indiscutíbel do territorio. Ao seu redor, xérase o esteiro do Miño/Minho na súa foz (humidal compartido entre
Galicia e Norte de Portugal que representa un ecosistema importante para a avifauna) e a zona protexida do
Baixo Miño, que está categorizada como parte da Rede Natura 2000 (Lugar de Importancia Comunitaria en orixe,
hoxe Zona de Especial Conservación, e mais Zona de Especial Protección para as Aves) e, mediante a lexislación
galega, como Zona de Especial Proteción dos Valores Naturais. A superfície protexida é de 2.791,64 ha. Este
ámbito tamén está incluído no inventario de augas importantes para a ictiofauna (de acordo coa Directiva
78/659/CEE).
Por outro lado, dende un punto de vista sociocultural, o río Miño/rio Minho está presente no imaxinario local
pola súa historia pasada e presente, como elemento de unión e separación, ademais da grande relevancia que
ten como espazo de fronteira entre Galicia e Portugal. Moi relevantes son tamén as cidades fortificadas situadas
neste territorio, asociadas directamente ao río como liña de fronteira, ademais dalgunhas mostras de
arquitetura e elementos populares ou de arte sacra de interesante interpretación histórica e patrimonial
relacionadas co río.
Hai que salientar que no río Miño/rio Minho a actividade pesqueira fluvial é unha actividade complementaria
moi relevante para as actividades principais dos habitantes do territorio. Especies como a lamprea, concentrada
en 30 km de río, capturada desde a época romana de forma artesanal e ainda hoxe pescada de forma pouco
profesionalizada, é moi valorada na actualidade.
Tampouco se pode obviar a importancia e a potencialidade que o río Miño/rio Minho presenta para desenvolver
actividades turísticas, principalmente relacionadas co campo do turismo de natureza.
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3.6.2.


Dimensión das explotacións agrarias

GALICIA: RÍO MIÑO e VAL DO MIÑO

A dimensión das explotacións agrarias nos territorios RÍO MIÑO e VAL DO MIÑO caracterízase por contar cunha
porcentaxe moi alta, máis do 80% delas, con superficies entre as 0,1 e as 5 hectáreas; porcentaxes moi baixas de
explotacións con superficies entre as 5 e as 20 hectáreas (que representan entre o 8% e o 10% do total); e, por
último, explotacións con superficies superiores a 20 e menores de 50 hectáreas ou superiores a 50 hectáreas,
con porcentaxes moi pouco representativas (entre 0,5% e 1% en ambos os dous casos). Do devandito dedúcese
unha marcada tendencia á pequena propiedade, mesmo superior cá media gelga (no que o 82% das
explotacións están entre as 0,1 e 20 hectáreas de superficie e o 15%, por riba das 20 hectáreas) e, obviamente,
moi lonxe da media española, con propiedades moito maiores.

Fonte: Instituto Galego de Estatística (2009)



NORTE DE PORTUGAL: RIO MINHO e VALE DO MINHO

A dimensión das explotacións nos territorios RIO MINHO e VALE DO MINHO caracterízase por contar cunha
porcentaxe case de aproximadamente o 95% das explotacións con superficies entre as 0,1 e as 5 hectáreas;
porcentaxes moi baixas de explotacións con superficies entre as 5 e as 20 hectáreas (que representan entre o
4,6% e o 2,6% do total); e, por último, explotacións con superficies superiores a 20 e menores de 50 hectáreas
ou superiores a 50 hectáreas, con porcentaxes moi pouco representativas (entre 1% e 2% en ambos os dous
casos). Do devandito dedúcese de forma clara unha marcada tendencia é pequena propiedade nestes
territorios, moi por riba das porcentaxes de Portugal (onde o 92% das explotacións están entre as 0,1 e 20
hectáreas de superficie e o 3,8%, por riba das 20 hectáreas), similares ao ámbito rexional do Norte de Portugal.
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Fonte: Instituto Nacional de Estatística (2015)



AECT RÍO MINHO - ESTRATEXIA SMARTMINHO

A dimensión das explotacións na AECT RÍO MINHO e na área de estudo da ESTRATEXIA SMARTMINHO distribúese
nunha porcentaxe moi alta, máis do 90% delas, con superficies entre as 0,1 e as 5 hectáreas; porcentaxes moi
baixas de explotacións con superficies entre as 5 e as 20 hectáreas (que representan entre o 4% e o 5% do toral);
e, por último, explotacións con superficies superiores a 20 e menores de 50 hectáreas ou superiores a 50
hectáreas, con porcentaxes nada representativas, do 1%. Repítese claramente a predominancia da propiedade
moi cativa nestes territorios, como se destacou nos puntos anteriores.

Fonte: Instituto Galego de Estatística (2009) e Instituto Nacional de Estatística (2015)
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3.6.3.


Incendios forestais no período 2010-2015

GALICIA: RÍO MIÑO e VAL DO MIÑO

Para analizar os datos referidos ás perturbacións territoriais en forma de incendios forestais, no caso de Galicia,
é necesario recorrer aos datos existentes por distritos forestais. Así, o ámbito de estudo enmárcase nos distritos
forestais XVII (composto polas comarcas do Condado e A Paradanta) e XVIII (comarcas de Vigo e O Baixo Miño),
segundo se mostra no mapa adxunto.

Fonte: elaboración `propia

Durante o período 2010-2015, nos distritos analizados arderon 1.030,6 hectáreas anuais de media (474,2 no
distrito forestal XVII e 556,4 no distrito forestal XVIII).

Fonte: elaboración propia a partir dos datos do Instituto Galego de Estatística (datos dos anos 2010-2015)
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NORTE DE PORTUGAL: RIO MINHO e VALE DO MINHO

No caso do Norte de Portugal, os datos referidos aos incendios forestais indican que, en media anual, as
hectáreas ardidas no período considerado (2010-2015) foron 9.363,7 no conxunto de concellos que conforman a
área de estudo. Por municipios destaca Arcos de Valdevez, con 2.161,8 hectáreas ardidas de media anual,
mentres que a maioría se sitúa entre as 500 e as 1.000 hectáreas.

Fonte: elaboración propia a partir dos datos do Instituto Nacional de Estatística (datos dos anos 2010-2015)



AECT RÍO MINHO - ESTRATEXIA SMARTMINHO

Analizando os datos de forma conxunta pódese estabelecer que:


A media anual de hectáreas ardidas no territorio da RÍO MIÑO (1.030,6 hectáreas) é menor ca
no territorio RIO MINHO (9.363,7 hectáreas). En todo caso, chégase a un total de 10.394,3
hectáreas de media cada ano no conxunto da AECT RÍO MINHO, o que equivale á superfície do
concello da Cañiza cada ano. Porén, hai que ter moi en conta que o dado galego pode estar
infraestimado, dado que na contabilidade de lumes en Galicia se omiten os que non chegan a
un determinado limiar.



A media anual de hectáreas ardidas no territorio do VAL DO MIÑO (556,4 hectáreas) é menor
ca o do VALE DO MINHO (3.172,7 hectáreas). Cómpre lembrar o devandito sobre contabilidade
diferencial a banda e banda da fronteira. En todo caso, chégase a un total de 3.729,1 hectáreas
de media cada ano no conxunto da área de estudo, o que equivale ao concello de Salceda de
Caselas cada ano.
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Fonte: elaboración propia a partir dos datos do Instituto Galego de Estatística e do Instituto Nacional de Estatística
(datos dos anos 2010-2015)
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3.7. MOBILIDADE
3.7.1.

Infraestruturas de comunicación

Os distintos núcleos poboacionais situados ao longo do territorio do Minho transfronteirizo caracterízanse por
acadaren notábeis graos de conexións (Carballo, 2015). Existe unha rede de infraestruturas que conecta os
diferentes núcleos mediante pontes ou, como no caso de A Guarda e Caminha, mediante un servizo estacional
de ferry. A continuación indícanse as principais infraestruturas de comunicación transfronteirizas:


Viarias: as principais vías terrestres de comunicación transfronteirizas no territorio do Miño son as que
se indican na táboa adxunta, co seu código de identificación respectivo e a intensiadde media diaria
(IMD).
INTENSIDADE
MEDIA DIARIA
(IMD)

PORCENTAXES SOBRE
O TOTAL (%)

PASO FRONTEIRIZO

IDENTIFICACIÓN

GOIÁN – VILA NOVA DE CERVEIRA

PO-503

4.328

14,6%

TUI (PONTE NOVA) - VALENÇA

A55 – IP1 (A3)

14.788

49,7%

TUI (PONTE VELLA) - VALENÇA

N-550 – EN13

3.196

10,7%

SALVATERRA - MONÇAO

EN101

7.410

24,9%

ARBO – MELGAÇO

PO-405 – EN202

S/D

S/D

IMD TOTAL

-

29.722

100%

Fonte: elaboración propia a partir de datos a 31/12/2015 da Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento (España)

Cómpre destacar que case o 50% dos vehículos que cruzan a fronteira do Miño o fan polo paso Tui Valença (pola ponte nova que comunica a A55 galega coa IP1 A3 portuguesa), o que é facilmente
comprensible ao tratarse dunha autoestrada, con maior capacidade e rapidez cás estradas
convencionais. O paso entre Salvaterra e Monção (que une a PO-510 e a N101) tamén representa unha
porcentaxe salientábel, xa que un 25% dos vehículos diarios que cruzan a fronteira utilizan ese vial.


Ferroviarias: o ferrocarril conecta Galicia e o Norte de Portugal mediante unha única liña férrea que
presta servizos regulares entre as cidades de Porto (estación de Campanhã) e Vigo (Guixar), coñecido
na actualidade como Tren Celta. O servizo conta con dúas saídas diarias de Porto a Vigo, ás 8:13 e ás
19:10, con paradas en Nine, Viana do Castelo e Valença (estas dúas últimas dentro da área de estudo).
Tamén son dúas as saídas diárias de Vigo a Porto, ás 8:58 e ás 19:56, efectuando parada nos mesmos
lugares. A duración por traxecto é de aproximadamente 2 horas e 15 minutos e o tren realiza o cruce
fronteirizo pola ponte histórica Tui - Valença, dentro da área de estudo. Alén do Tren Celta, préstanse
servizos ferroviarios a banda e banda da fronteira que non cruzan a raia: no caso galego, na liña VigoOurense (con paradas en Filgueira, Frieira, Pousa Crecente, Arbo, Sela, As Neves, Salvaterra, Caldelas,
Guillarei e O Porriño, no territorio de estudo), e no caso portugués, na liña Valença-Porto, cuxos
servizos non internacionais paran en máis estacións có Tren Celta no ámbito de estudo (Barroselas,
Viana do Castelo, Áncora - Praia, Caminha, Vila Nova de Cerveira e Valença). No seguinte mapa amósase
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esa única líña férrea que existe na área de análise (Porto-Vigo) xunto coas liñas ferroviarias máis
próximas, ningunha das cales cruza a fronteira hispano-portuguesa.

Fonte: Informe do Observatorio Transfronteirizo España-Portugal (2017)



Aeroportuarias: no contexto transfronteirizo aeroportuario cabe destacar os aeroportos de Vigo
(Peinador) e Porto (Francisco Sá Carneiro), moi próximos ao ámbito territorial da Estratexia. Tamén
xogan certa influencia os aeroportos de Santiago de Compostela (Lavacolla) e, en moita menor medida
o da Coruña (Alvedro), aínda que a unha maior distancia, o que fai que a súa relevancia sexa menor
para o territorio transfronteirizo. A continuación amósase a localización dos principais aeroportos que
teñen certa incidencia no territorio do Miño transfronteirizo.

Fonte: Informe do Observatorio Transfronteirizo España-Portugal (2017)

En canto aos pasaxeiros que se moven en avión entre Galicia e Portugal, hai que destacar que só existe
conexión directa entre os aeroportos da Coruña e Vigo con Lisboa. Sen ter en conta posibles conexións
chárter ou a través dalgunha escala a través doutros aeroportos peninsulares ou europeos,
principalmente en tempada vacacional, o 70% dos pasaxeiros que voan de Galicia a Portugal fano desde
Vigo a Lisboa, mentres que o 30% restante faino desde A Coruña.
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PASAXEIROS AVIÓN GALICIA - PORTUGAL
ORIXE/DESTINO

LISBOA

%

A CORUÑA

14.197 30,52%

VIGO

32.321 69,48%

TOTAL

46.518

100%

Fonte: elaboración propia a partir de AENA (2017)

O mesmo acontece no caso das orixes en Portugal con destino a Galicia, coas conexións entre o
aeroporto de Lisboa e A Coruña ou Vigo. Neste caso o 40% dos pasaxeiros que saen de Lisboa teñen
coma orixe A Coruña, mentres que o 60% chega a Galicia a través do aeroporto da cidade de Vigo.
PASAXEIROS AVIÓN PORTUGAL - GALICIA
DESTINO/ORIXE
LISBOA

A CORUÑA

%

10.605 40,57%

VIGO

%

15.536 59,43%

TOTAL
26.141

Fonte: elaboración propia a partir de AENA (2017)



Portuarias: a nivel portuario débense destacar os portos de Vigo e Porto (Leixões), próximos ao
territorio transfronteirizo, mais principalmente a nivel de mercadorías e non a nivel de mobilidade
transfronteiriza de persoas. Neste sentido si resulta relevante destacar o movemento transfronteirizo
en ferry a través do río/rio Miño/Minho, entre os concellos da Guarda e Caminha, con diferentes saídas
diarias que permiten conectar ambos os dous lados do río na súa foz.
Tamén cabe mencionar os portos de Santa María de Oia e A Guarda, no lado galego, principalmente
orientados á pesca. No lado português da fronteira destacan os portos de Caminha e Viana do Castelo,
este último coa maior capacidade de todo o territorio RÍO MIÑO/RIO MINHO e con importantes
movimentos de navios e de carga. Ademais, existen portos ou embarcadeiros ao longo do río/rio
Miño/Minho, especialmente utilizados para a pesca fluvial e as actividades deportivas.

3.7.2.

Aspectos xerais da mobilidade

As importantes ligazóns socioculturais entre as comunidades raianas galego-portuguesas permiten explicar que
no territorio de estudo a mobilidade sexa bastante fluída en comparación co resto de treitos da fronteira
hispano-lusa. Porén, a mobilidade que cruza a fronteira no territorio analizado é menor cá observada noutros
casos europeos onde existen rexións transfronteirizas con relacións socioeconômicas intensas (Szytniewski e
Spierings, 2014). Sexa como for, o tramo fronteirizo do río Miño é o máis transitado de toda a raia hispano-lusa
(Carballo, 2014). A análise do tránsito a través dos diferentes pasos fronteirizos da Eurorrexión Galicia-Norte de
Portugal mostra que a maioría entra e sae do país veciño o mesmo día, por estrada e usando un vehículo
particular. A maioría atravesan a fronteira por razóns de lecer ou comerciais, mais tamén se rexistra mobilidade
obrigada por razóns de traballo ou residencia.
De acordo con Urry (1999), a mobilidade débese a diferentes tipos de motivacións (económicas, sociais, etc.) e
presenta consecuencias en aspectos sociais, económicos, culturais, simbólicos, etc.
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3.7.3.

Mobilidade por estrada e intensidade media diaria (IMD)

Os datos de Intensidade Media Diaria (IMD) de tráfico indican que o paso fronteirizo pola autoestrada entre Tui
e Valença é o máis transitado entre España e Portugal, cuns 15.000 vehículos diarios. En canto á mobilidade
laboral, a partir dos informes EURO-EURES, entre 5.000 e 10.000 traballadores desprázanse anualmente por
motivos de traballo pola fronteira entre Galicia e a Região Norte, dos cales entre 1.000 e 2.000 son commuters
que realizan movementos pendulares diarios (Carballo, 2014). Deste xeito, a raia do río Miño convértese na máis
dinámica de toda a fronteira entre España e Portugal.
A mobilidade entre Galicia e o Norte de Portugal realízase case por completo a través de estrada, polos
diferentes pasos fronteirizos existentes, como se indica nos distintos informes do Observatorio Transfronteirizo
España-Portugal (OTEP 2004, 2006, 2008, 2009 e 2011). De feito, en practicamente todos os informes indicados,
o 95% do tráfico de pasaxeiros entre España e Portugal faise por estrada. Aproximadamente a metade destes
movementos ocorren a través da fronteira galego-portuguesa, principalmente a través do uso de vehículos
lixeiros (autos e furgóns), xa que a oferta de servizos colectivos de pasaxeiros é moi escasa. Existiría a
posibilidade, na actualidade non operativa por razóns de planificación das empresas concesionarias, que a liña
do Alto Minho puidese funcionar en parte como tren de cercanías de Vigo; por exemplo, a estación de Cerveira
podería ser empregada polas persoas dese concello, mais tamén de Tomiño. Obviamente, as frecuencias e as
velocidades terían que ser as propias dun tren de cercanías e adaptarse á demanda por motivos laborais.
Carballo (2015) realizou un estudo de fluxos de mobilidade para varios concellos que forman parte da actual
AECT RÍO MINHO (Valença do Minho - Tui, Vila Nova de Cerveira - Tomiño e Caminha - A Guarda), analizando a
frecuencia de desprazamento, o medio de transporte empregado e a motivación para o cruce da fronteira nos
concellos fronteirizos que contan con algún tipo de paso fronteirizo entre si. Deste estudo pódense obter as
seguintes conclusións:


Frecuencia de desprazamento: é superior desde Portugal cara a Galicia.
o

Tui e Valença presentan as frecuencias máis altas, feito que pode estar motivado por
razóns tales como que a ponte transfronteiriza une directamente os dous núcleos
urbanos, que a cooperación entre estes concellos conta con máis percorrido e que a
presenza do sector industrial e o volume demográfico global é maior que nos outros
casos.

o

Tomiño e Cerveira presentan frecuencias de desprazamento cun nivel medio.

o

A Guarda e Caminha rexistran as frecuencias máis baixas. A poboación de Caminha é a que
menos se despraza a través da fronteira, probabelmente porque a conexión entre A
Guarda e Caminha é mediante un ferry, mentres que no resto de concellos é por estrada.
Esta diferenza podería limitar a mobilidade a través da fronteira.



Medio de transporte máis empregado: o coche, ante a falla de servizo de transporte público. O
vehículo privado ten unha superioridade notábel con respecto a outros medios de transporte, xa
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que acada porcentaxes superiores ao 80% en todos os casos. O ferry entre A Guarda-Caminha
representa un 10% e o desprazamento a pé non chega ao 10% no caso de Tui-Valença.


Motivacións de desprazamento: o motivo laboral non é a causa principal, o cal resulta semellante a
outros contextos transfronteirizos europeos (Velde, 2010). As principais motivacións dos
desprazamentos son o lecer e as compras, que suman máis do 60%, con dinámicas distintas entre
os concellos galegos e os portugueses. Para os galegos o principal motivo para cruzar a frontera é o
lecer, mentres que para os portugueses son as compras. Débese apuntar que para o caso dos
portugueses moitos afirman que o diferencial de prezos entre Portugal e España nos combustíbeis
(gasoil, gas, etc.), ademais doutros produtos, é o motivo principal dos seus desprazamentos cara ao
territorio galego. Por outro lado, pódense destacar outras motivacións como o turismo, o traballo
ou, para o caso dos galegos, coller un avión xa que, o aeroporto do Porto capta unha boa parte da
demanda galega ao atoparse a unha hora da fronteira2.

RESUMO DA MOBILIDADE NA FRONTEIRA ENTRE GALICIA E PORTUGAL (AECT RÍO MINHO)
FRECUENCIA DE
DESPRAZAMENTO
40.000 vehículos cruzan a
fronteira galaico-lusa a diario
5.000-10.000
traballadores
cruzan a fronteira galaico-lusa
ao ano
Frecuencia
media-alta:
mobilidade notábel
Mobilidade alta na dimensión
comparativa peninsular
Mobilidade non relevante na
comparativa europea

MOTIVACIÓN PARA
CRUZAR A FRONTEIRA

MEDIO DE TRANSPORTE
O coche é o medio máis utilizado para
cruzar a fronteira (>80% dos casos)

O laboral non é o motivo principal

Falla de alternativas de transporte
público

As compras ou o lecer son os motivos
principais (>60%)

Ferry (10%): Caminha-A Guarda

Diferenzas de prezos nos combustíbeis

A pé (<10%): Valença-Tui

Motivación principal para os galegos:
o lecer
Motivación
principal
para
os
portugueses: as compras

Fonte: elaboración propia a partir de Carballo (2015), Dirección General de Carreteras de España e Euro-Eures

3.7.4.

A mobilidade laboral transfronteiriza

A seguinte táboa resume os principais factores económicos e non económicos da mobilidade laboral
transfronteiriza:
FACTORES ECONÓMICOS


Previsións de
económicos

crecemento

para

FACTORES NON ECONÓMICOS
os

sectores









Dispoñibilidade de oferta de emprego co perfil
adaptado ás necesidades das empresas

Dispoñibilidade

dunha

oferta

de

emprego



Accesibilidade: infraestrutura e transporte (pontes,
estradas, transporte público, etc.), as barreiras
xeográficas importantes (montañas, etc.)
Distancia para viaxar
Aspectos culturais (mentalidade, costumes, etc.) e, en
particular, a lingua
Dispoñibilidade de información adecuada (sobre as
autoridades responsábeis, o proceso de contratación,
o recoñecemento de diplomas e cualificacións, perfís
profesionais dos traballadores, tributación, etc.):
importancia dos gabinetes de información ou centros

2
Segundo
os
datos
do
Informe
Anual
de
Aeroportos
de
Portugal
para
o
ano
2017
www.ana.pt/en/system/files/documents/relatorio_gestao_contas_2017_eng_0.pdf o aeroporto Sá Carneiro de Porto tivo un número de
pasaxeiros totais de 10.787.630 nese ano. Segundo estimacións do propio aeroporto, o número de pasaxeiros galegos representou entre un
11% ou 12% do total, de forma que as cifras rondan o millón de persoas procedentes de Galicia que utilizan esta infraestrutura do norte de
Portugal.
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suficientemente cualificada







e instrumentos comúns de aproximación
Regulación dos mercados de traballo nacionais
(necesidade de autorizacións de traballo, existencia de
períodos de transición, etc.)
Características de impostos e seguridade e protección
social (regulación da dobre imposición sobre a renda
de salarios, dereitos de pensión, beneficios de
desemprego, etc.)
Lexislación relativa á libre circulación de traballadores
Características do mercado inmobiliario en ambos os
dous lados da fronteira (dispoñibilidade e custo da
casa propia ou arrendamento)

Fonte: Falagán, de Carlos e Lorenzo (2013)

Dentro da mobilidade laboral transfronteiriza, hai unha serie de obstáculos e aspectos negativos, como son as
medidas de regulación do mercado de traballo ou os sistemas fiscais ou de seguridade social estabelecidos entre
os Estados membros fronteirizos. Tamén as diferenzas culturais, as barreiras mentais ou a existencia de
habilidades específicas de cada país (Niebuhr e Stiller, 2006) representan posíbeis obstáculos a este tipo de
mobilidade. No seguinte cadro resúmense os principais obstáculos e aspectos negativos da mobilidade laboral
transfrointeiriza:

OBSTÁCULOS E ASPECTOS NEGATIVOS POSÍBEIS DA
MOBILIDADE LABORAL TRANSFROINTEIRIZA

OBSTÁCULOS







Regulación do mercado laboral
Sistemas fiscais
Sistemas de seguridade social
Diferenzas culturais
Barreiras mentais
Existencia de habilidades específicas

POSÍBEIS ASPECTOS NEGATIVOS

Restricións
á
traballadores



Desprazamentos
doméstica

libre
da

circulación
forza

de

de

traballo

Fonte: Falagán, de Carlos e Lorenzo (2013)

Dos informes Eures, pódese realizar unha caracterización xeral dos traballadores transfronteirizos nos últimos
anos:
TRABALLADORES ESPAÑOIS






Principalmente homes que pertencen ao segmento
superior (primario) do mercado laboral
Ocupan empregos estábeis altamente cualificados,
especialmente no sector da saúde
Non aceptan unha posición no segmento inferior
(secundaria) aínda que estean desempregados
A canle de acceso ao emprego adoita ser as empresas
nas que traballaron anteriormente
Volven a casa todos os días e consideran que o
principal obstáculo é a adaptación ao equipo de
traballo

TRABALLADORES PORTUGUESES





Maioría homes que pertencen ao segmento máis
baixo do mercado laboral
Aceptan postos de traballo en Galicia que non están
moi cualificados e son inestábeis
Relevancia da industria extractiva na provincia de
Ourense (industria louseira)
Discriminación no traballo, fundamentalmente no que
se refire á remuneración salarial recibida, respecto
dos traballadores galegos

Fonte: Falagán, de Carlos e Lorenzo (2013)
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4. ANTECEDENTES DA COOPERACIÓN TERRITORIAL EUROPEA
4.1. A COOPERACIÓN TRANSFRONTEIRIZA E AS EURORREXIÓNS NO CONTEXTO DA UE
4.1.1.

Antecedentes e obxectivos da cooperación transfronteiriza

A cooperación transfronteiriza ten unha longa tradición en Europa. Pódense destacar como principais momentos
os seguintes:
-

En 1952, tiveron lugar as primeiras experiencias de cooperación entre os países nórdicos, cando Dinamarca,
Noruega, Suecia, Finlandia e Islandia crearon o Consello Nórdico (Domínguez e Venade, 2004).

-

Tras a Segunda Guerra Mundial, xurdiron as primeiras experiencias de cooperación transfronteiriza na
fronteira alemá-neerlandesa (Euregio) e na fronteira entre Francia, Alemaña e Suíza (rexión Basiliensis). No
ano 1956 estabelécese a Comisión para o desenvolvemento do Alto Rin, entre Francia, Alemaña e, máis
tarde, Suíza (Paül et al., 2017).

-

O Consello de Europa (creado en 1948) protagoniza o deseño e a implantación de modelos de cooperación
transfronteiriza no continente desde a década de 1960. Unha das primeiras asociacións na cooperación
transfronteiriza foi a Asociación de Rexións Fronteirizas Europeas (ARFE), fundada en 1971 baixo o abrigo da
Primeira Conferencia das Rexións Fronteirizas Europeas, organizado polo Consello de Europa.

-

En 1973 nace a organización interrexional europea máis importante e máis activa das que forman parte
Galicia e a Rexión do Norte de Portugal: a Conferencia das Rexións Periféricas e Marítimas (CPMR).

-

En 1975, créase o Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER), usado sobre todo para axudar a
rexións con problemas derivados da crise de 1974 e os procesos de reconversión. Unha das áreas nas que
primeiro se aplica é a fronteiriza irlandesa entre a República de Irlanda e o Úlster. Con esta filosofía e tras
numerosas revisións da política rexional, aprobáronse os Fondos Estruturais e de Cohesión. A partir do ano
2000, os fondos rexionais e estruturais acollerán a iniciativa INTERREG, que en orixe naceu desligada desta
dinámica, tal e como se explicará mais abaixo.

-

A publicación da Carta Europea de Ordenación do Territorio en 1983 representa un dos textos máis
relevantes do Consello de Europa en materia de fronteiras (Paül et al., 2017).

-

En 1985, créase o Consello das Rexións de Europa, máis coñecido como a Asemblea das Rexións de Europa
(ARE). No seo deste Consello desenvólvese o Eixo Atlántico, fundado en 1989 (Domínguez e Venade, 2004).

-

En 1990, a Comisión Europea favorece o lanzamento de moitas iniciativas de cooperación transfronteiriza,
coa ideación da iniciativa comunitaria INTERREG. Logo dos primeiros períodos, INTERREG incorporarase nos
Fondos Estruturais e de Cohesión, en conxunto con outros programas de financiamento específicos nacidos
orixinalmente como iniciativas comunitarias (Comisión Europea, 2007). Tras a reforma do FEDER en 1988,
os fondos estruturais convertéronse no instrumento fundamental para impulsar a política territorial
europea, de xeito que a cooperación transfronteiriza se foi convertendo nun aspecto fundamental no seu
seo.

-

A publicación dos Principios Directores para o Desenvolvemento Territorial Sustentábel do Continente
Europeo en 2000, outro dos textos do Consello de Europa que menciona a materia das fronteiras (Paül et
al., 2017).
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-

En 2003 e 2004 os Informes sobre Cohesión Económica e Social da Comisión Europea (segundo e terceiro
informe) xa indicaron que a cooperación interterritorial e transnacional era unha prioridade fundamental
para a UE en relación coas fronteiras estatais.

-

A reforma da política de cohesión da UE en 2007-2013 estabeleceu a Cooperación Territorial como novo
obxectivo dos Fondos Estruturais 2007-2013 e a creación de Agrupacións Europeas de Cooperación
Territorial, baseadas na experiencia da iniciativa INTERREG.

No seguinte cadro sintetízase tanto o valor engadido da cooperación transfronteiriza, desde os ámbitos político,
institucional, socioeconómico e sociocultural, como as motivacións principais para levar a cabo este tipo de
cooperación entre países con fronteiras comúns:
VALOR ENGADIDO DA COOPERACIÓN TRANSFRONTEIRIZA
Político

Institucional



Contribución directa ao
obxectivo xeral
da
integración europea



Principios das políticas
da
Unión
(subsidiariedade,
cohesión, partenariado e
cofinanciación
do
desenvolvemento
territorial)





Implicación
dos
actores públicos dos
dous
lados
da
fronteira
Posta en común dos
seus
intereses
e
recursos
sobre
obxectivos partillados

Socioeconómico




Mobilización
do
potencial
endóxeno
mediante
a
participación
dos
actores económicos e
sociais
Mellora da planificación
territorial
e
das
infraestruturas
de
transporte

Sociocultural


Visión xeral da rexión
transfronteiriza



Formación de redes de
expertos universitarios



Divulgación
do
patrimonio histórico e
o coñecemento das
linguas

MOTIVACIÓNS PRINCIPAIS PARA A COOPERACIÓN TRANSFRONTEIRIZA








Deixar de asociar o concepto de fronteira a unha liña de separación para referirse a un punto de comunicación
entre veciños
Superar os perxuízos e receos a ambos os dous lados da fronteira
Promover o desenvolvemento sustentábel e a protección do medio
Fortalecer a democracia nas estruturas e administracións rexionais e locais
Superar o illamento das áreas periféricas, de xeito que se poden transformaren eixos de desenvolvemento de
carácter transfronteirizo
Promover o crecemento económico e a mellora das condicións de vida en xeral
Acelerar o proceso de integración europea a través do estabelecemento de relacións entre as respectivas partes
Fonte: ARFE (2004), Gabbe et al. (2000), Aranda e Montolio (2005)

4.1.2.

Eurorrexións: concepto e características

De acordo con Paül et al. (2017), a cooperación transfronteiriza na UE promoveuse incialmente desde unha
perspectiva do Dereito Internacional. Posteriormente optouse pola utilización dos instrumentos financeiros para
o seu impulso. Actualmente, incide moito na achega de fórmulas xurídicas alternativas que garantan esa
cooperación. Hoxe en día, na UE hai unha gran variedade de estruturas de cooperación transfronteirizas con
diferentes obxectivos, competencias e capacidades. Aínda que as Eurorrexións constitúen un grupo moi
heteroxéneo en termos legais e organizativos, presentan unha serie de características comúns:
• Permanencia no tempo.
• Personalidade diferenciada dos seus membros.
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• Recursos técnicos, administrativos e financeiros.
• Órganos propios de decisión.
As Eurorrexións son organismos permanentes con personalidade xurídica separada dos seus membros que
contan con recursos administrativos, técnicos e financeiros propios, dotadas con estruturas internas de decisión
e que teñen un papel moi relevante nos procesos de selección, xestión, execución e coordinación de INTERREG
(Paül et al., 2017).
Os fondos INTERREG foron un grande impulso para a aparición de estruturas cooperativas, comunidades de
traballo, comunidades territoriais de cooperación, asociacións de concellos, grupos, centros e outros
estabelecementos comerciais e empresas transfronteirizos, centros de estudo e de investigación
transfronteiriza, consellos sindicais interrexionais, Eurorrexións, Eurocidades, observatorios e, finalmente,
AECTs. O financiamento dos fondos estruturais e de investimento europeos foi crucial para este crecemento das
iniciativas transfronteirizas, así como para todas as melloras nas condicións das rexións fronteirizas.
As Eurorrexións non constitúen un novo nivel de goberno local ou rexional, senón un espazo de intercambio
entre actores públicos e privados. Inclúen actividades transfronteirizas onde a execución das accións se realiza
por cada autoridade competente, de acordo coas respectivas lexislacións nacionais (Gabbe et al., 2000). Tiveron
un papel importante na implementación do programa INTERREG. De feito, INTERREG favoreceu directa ou
indirectamente a creación de boa parte das eurorrexións existentes na actualidade.
Globalmente, a Comisión Europea actuou como un emprendedor da constitución de Eurorrexións. En efecto,
aproveitou o seu papel como iniciador de políticas e mediador de intereses en xogo, que lle permite moverse
entre os diferentes niveis de goberno con relativa facilidade, e mais tamén incorporar novas ideas, formular
estratexias alternativas e organizar coalicións de actores, ás veces sen o consentimento explícito dos Estados
membros (Perkmann, 2002; Morata, 2004). A través de iniciativas como INTERREG, a Comisión promoveu a
creación de redes transnacionais con foco na definición de intereses comúns e fortalecer a cooperación
horizontal entre actores subestatais pertencentes a diferentes Estados membros (Morata, 2004). Grazas a este
tipo de iniciativas, as rexións desenvolveron progresivamente un papel moito máis relevante, tanto no panorama
europeo como nas áreas de toma de decisións e implementación de políticas nacionais (Bullman, 1994; Jones e
Keating, 1995).
Hoxe, as rexións interactúan directamente cos organismos da UE para obter recursos de políticas distributivas e
promover os seus intereses. A través das sucesivas reformas dos Fondos Estruturais, a Comisión condicionou as
actuacións das rexións e asumiron un papel máis activo.
O desenvolvemento dunha estratexia de desenvolvemento conxunto é un factor esencial para fomentar a
cooperación entre rexións separadas pola fronteira. As experiencias acumuladas demostran o potencial que
implica a preparación conxunta dunha estratexia para reducir o efecto da barreira da fronteira. Ademais, um
documento así mobiliza e conecta os actores de ambos os dous lados da fronteira, o que implica fomentar as
conexións e, asemade, proporcionar unha base sólida e coherente para futuros traballos e proxectos conxuntos.
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A Guía Práctica de Cooperación Transfronteiriza formula os requisitos técnicos necesarios para a elaboración
dunha estratexia territorial conxunta, xa que representa un elemento esencial para fomentar a cooperación
entre rexións fronteirizas (Gabbe et al., 2000):
1.

En primeiro lugar, unha boa xestión de información.

2.

Analizar os problemas, as debilidades e as ameazas relacionadas coa fronteira, ademais dos puntos
fortes e as oportunidades.

3.

A estratexia debe adaptarse tanto ás políticas de desenvolvemento rexional da Unión Europea
como á Perspectiva Europea de Ordenación do Territorio (PEOT).

4.

É necesario definir a visión da rexión transfronteiriza, os obxectivos estratéxicos e as medidas para
alcanzalos.

5.

Finalmente, hai que ter en conta aspectos relacionados coa avaliación dos programas de
cooperación transfronteiriza.

Neste sentido, segundo a ARFE (2004) e o Parlamento Europeo (2004), os criterios e/ou elementos definidores
dunha Eurorrexión pódense resumir no seguinte cadro:
ARFE


PARLAMENTO EUROPEO

É unha asociación de entidades locais e/ou rexionais
situadas a ambos os dous lados dunha fronteira
internacional.








Teñen unha secretaría permanente e un equipo técnico e
administrativo con recursos propios.
A súa forma xurídica pode ser o dereito privado (baseado
en asociacións ou fundacións sen ánimo de lucro en ambos
os dous lados da fronteira, de acordo coa lexislación
nacional vixente) ou o dereito público (baseado en acordos
interestatais).









É unha estrutura composta de colectividades
rexionais e locais a ambos os dous lados dunha
fronteira internacional.
Normalmente ten unha secretaría permanente e un
equipo técnico e financeiro cun orzamento propio.
A cooperación ten como obxectivo desenvolver unha
estratexia conxunta.
É unha plataforma para a relación transfronteiriza
entre cidadanía, clase política, institucións, forzas
económicas, axentes sociais e culturais, etc.
A cooperación entre socios ocorre a ambos os dous
lados da fronteira e alén.
As decisións aplícanse seguindo os procedementos
en vigor a cada lado da fronteira, o que implica
evitar, na medida do posíbel, os conflitos
relacionados coas competencias e estruturas xa
existentes.
Os contidos de cooperación están definidos en
función
de
intereses
comúns.
Presenta programas e proxectos no marco da
iniciativa comunitaria INTERREG.

Fonte: ARFE (2004) e Parlamento Europeo (2004)
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4.2. MARCO DE COOPERACIÓN TRANSFRONTEIRIZA ENTRE ESPAÑA E PORTUGAL
A fronteira española-portuguesa, definitivamente delimitada en 1864, é unha fronteira consolidada. As prácticas
de cooperación transfronteiriza que a afectan son relativamente recentes, aínda que se documentan relacións
transfronteirizas informais, e mesmo algunhas máis ou menos formalizadas, desde a idade media. No século XIX,
polo tanto, é cando os dous países delimitan de forma precisa a súa fronteira partillada, proceso no que
destacan o Tratado de Lisboa (1864) e a Convención de Límites (1926), aínda que a realidade fronteiriza provén
de moito antes, desde a proclamación do Reino de Portugal no século XII, en todo caso con significados
cambiantes ao longo da historia (Paül e Trillo, 2014). A segunda metade do século XX cambia completamente o
contexto fronteirizo, nomeadamente a partir do acceso de ambos os dous países ás Comunidades Europeas
(logo UE) em 1986, de xeito que este deixa un límite pechado, con relacións comerciais irregulares, e emerxen
novas dinámicas fronteirizas que non só son económicas, senón sociais, culturais, políticas, etc.
Co final das ditaduras de ambos os dous países (1974 e 1975), a consolidación dos réximes democráticos e a
posterior adhesión á UE, o achegamento faise máis intenso. En 1977 celebrouse o Tratado de Amizade e
Cooperación Hispano-Portuguesa e en 1989-1990 ambos os dous países ratificaron a Convención de Madrid.
Tamén durante este período prodúcese a primeira fase da programación INTERREG, con gran protagonismo para
o futuro da cooperación transfronteiriza peninsular. Galicia e Norte de Portugal xa traballaban de forma
autónoma e informal con anterioridade a esta xeira, o que facilitou o proceso de formalización e
institucionalización na década de 1990. A primeira cooperación transfronteiriza formal e institucional foi a
Comunidade de Traballo entre Galicia e o Norte de Portugal creada en 1991.
En 2002, o Tratado de Cooperación Transfronteiriza asinado entre o Reino de España e a República Portuguesa
crea unha referencia xurídica para as accións realizadas ao longo da fronteira e supón un paso importante na
cooperación ibérica.
Por outra banda, a adaptación do Regulamento (CE) nº 1082/2006 polo Decreto-Lei 376/2007 en Portugal e o
Real Decreto 37/2008 en España permite a creación de Agrupacións Europeas de Cooperación Territorial (AECT)
en todo o espazo de cooperación transfronteiriza. Así, en 2008 créase a AECT Galicia-Norte de Portugal (2008),
que actualiza o marco instuído pola Comunidade de Traballo 17 anos atrás.
O Programa Operativo de Cooperación Transfronteiriza Portugal-España 2007 - 2013 pretendeu dar seguimento
ao espírito de cooperación e ao aproveitamento das sinerxías presentes en ambos os espazos fronteirizos, de
xeito que se promoveu o desenvolvemento de territorios contiguos con problemas comúns e reforzou a
intervención centrada nos obxectivos da cooperación e da xestión de infraestruturas, equipos e servizos
transfronteirizos. As áreas estratéxicas de intervención definidas durante o período 2007 - 2013 para Galicia e
Norte de Portugal foron:


Cooperación no campo do mar, nas áreas científicas, tecnolóxicas, culturais, económicas e
ambientais, de forma que se fomente a formación e investigación, desenvolvemento e innovación
conxuntas.
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A internacionalización das PEMEs, coa promoción da innovación e da competitividade, de forma
que se creen redes institucionais, se incentive a mobilidade do capital humano e se organicen
consorcios de I + D.



Protección ambiental, no dobre aspecto da valorización, promoción e conservación dos recursos
naturais, e desenvolvemento urbano sustentánbel, optimización das vocacións funcionais e
creación de redes de ciudades.



A cooperación e integración social e institucional, de xeito que se faciliten servizos comúns e
fomenten as redes de equipamentos sociais, culturais e de lecer, así como o seu uso partillado,
tendo en conta o principio de racionalización das estruturas.

A continuación indícanse os elementos e momentos principais en España e Portugal que marcan a cooperación
transfronteiriza entre ambos os dous países, ademais do caso de Galicia e Norte de Portugal:
ESPAÑA

PORTUGAL

Desde a segunda metade da década de 1970 a política exterior de ambos os dous países enfocouse cara a Europa para:
 Reducir a situación de marxinación (xeo)política
 Consolidar as democracias
 Aproveitar as oportunidades de desenvolvemento socioeconómico
En 1977 asínase o Tratado de Amizade e Cooperación Hispano-Portugués
En 1990 España ratifica o Convenio Marco Europeo sobre
Cooperación Transfronteiriza das Colectividades ou
Autoridades Territoriais (Consello de Europa, 1980)

En 1988 Portugal ratifica o Convenio Marco Europeo sobre
Cooperación Transfronteiriza das Colectividades ou
Autoridades Territoriais (Consello de Europa, 1980)

En 2002 ambos os dous Estados asinan o Tratado sobre Cooperación Transfronteiriza entre Entidades e Instancias Territoriais
Descentralización política e creación das comunidades
autónomas

Reestruturación e desconcentración administrativa local e
rexional

Aparición de interlocutores institucionais públicos que articulan iniciativas e estratexias conxuntas
Liderado político a favor da cooperación transfronteiriza entre España e Portugal

GALICIA








Primeiro nivel: Administración Xeral do Estado
(Goberno de España)
Segundo nivel: rexional ou autonómico (Parlamento de
Galicia e Xunta de Galicia)
Terceiro nivel: provincias (A Coruña, Lugo, Ourense e
Pontevedra) a través de Deputacións Provinciais
Cuarto nivel: local-municipal (concellos)
Outros
niveis
organizativos:
comarcas,
mancomunidades, áreas metropolitanas (Vigo),
parroquias, etc.
Niveis relevantes para a cooperación transfronteiriza:
estatal, autonómico, provincial e municipal

NORTE DE PORTUGAL







Primeiro nivel: Goberno da República de Portugal
Rexión Norte: Comisión de Coordinación
Desenvolvemento Rexional do Norte
Comunidades intermunicipais (8 na Rexión Norte)
Áreas metropolitanas (Porto)
Nivel municipal: concellos
Nivel inframunicipal: a freguesía

Fonte: elaboración propia a partir de Palmeira (2004), Venade (2004), Cancela (2011) e Paül et al. (2017)
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4.3. A «EURORREXIÓN» GALICIA-NORTE DE PORTUGAL
4.3.1.

Aproximación e aspectos xerais

No caso da eurorrexión G-NP, a definición e aplicación das políticas destinadas á súa construción depende da
identificación dos obxectivos e dos esforzos conxuntos dos actores que operan nos distintos niveis, en particular
dos seus promotores: as administracións públicas. Polo tanto, estas non só estabelecen o marco de cooperación,
senón que tamén estimulan, organizan e xestionan os procesos sociais necesarios para facelo efectivo.
O territorio Galicia-Norte de Portugal, que agrupa máis de seis millóns de habitantes, con relacións industriais,
sociais, culturais e económicas que se unen entre séculos, desenvólvese e consolídase como unha Eurorrexión
baixo a protección dos gobernos galego e portugués, co apoio de iniciativas nacionais (Fernández e Vázquez,
2011). Galicia e a rexión Norte de Portugal presentan, polo tanto, un conxunto de características e factores que
favorecen os contactos e os intercambios entre os seus territorios, que formaron parte da historia das dúas
rexións e que actualmente reúnen as necesidades comúns, os problemas e as oportunidades que teñen no
marco da cooperación europea.
A Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal engloba, deste xeito, unha concepción territorial, formal e
socioeconómica dunha zona xeográfica transfronteiriza que se pode caracterizar desde diferentes contextos,
como segue:
CONTEXTO

DESCRICIÓN



XEOGRÁFICO



POLÍTICO
ADMINISTRATIVO






DEMOGRÁFICO





Espazo transfronteirizo do Noroeste da Península Ibérica cunha superficie de 50.853 km2
Engloba o territorio de Galicia (A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra) e a Rexión Norte de
Portugal (Minho-Lima, Cávado, Alto-Trás-os-Montes, Grande Porto, Ave, Támega, Douro, Entre
Douro e Vouga)
É un territorio periférico ou excéntrico da fachada atlántica (no contexto europeo), cunha posición
de centralidade tanto na Península Ibérica como no continente europeo, no marco das relacións
atlánticas, o que a converte nunha rexión estratéxica para o tráfico marítimo
Inclúe doce NUT III (área estatística-administrativa da UE): en Galicia, as provincias da Coruña,
Lugo, Ourense e Pontevedra e, en Portugal, as rexións de Minho-Lima, Cávado, Ave, Grande Porto,
Tâmega, Entre Douro e Vouga, Douro e Trás-os-Montes e Alto Douro
Existe asimetría de competencias entre Galicia (Comunidade Autónoma con goberno autonómico e
Parlamento) e a Rexión Norte de Portugal (que ten unha Comisión de Coordinación e
Desenvolvemento Rexional do Norte (CCDRN) con capacidade de xestión pero dependente
directamente de Lisboa)
O territorio ten 6,5 millóns de habitantes (2,8 corresponden a Galicia e 3,7 para a Rexión Norte de
Portugal)
A densidade media da poboación é de 130 habitantes/km2 (91,6 habitantes/km2 en Galicia e 168,5
habitantes/km2 en Norte de Portugal). A alta densidade reflíctese no alto tráfico interfronteirizo
Galicia presenta un envellecemento da poboación, mentres que a Rexión Norte de Portugal ten
unha poboación máis nova
A distribución espacial da poboación mostra unha clara tendencia á concentración na franxa
costeira, reflectida na localización urbana atlántica continua, desde Ferrol cara ao Porto, onde a
maioría da poboación da Eurorrexión está concentrada, eixo que segue cara ao sur. Pola contra, a
zona interior presenta unha dinámica oposta
En Galicia destacan as áreas urbanas de Vigo-Pontevedra, A Coruña-Ferrol e Santiago. Polo lado
portugués destaca a Área Metropolitana de Porto, con máis de 1,5 millóns de habitantes, á que
moitos autores suman as áreas urbanas de Braga e Guimarães, o que implicaria globalmente
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HISTÓRICO
CULTURAL

superar a poboación galega na realidade urbana do Porto entendida nun sentido amplo.
Contrastes entre o policentrismo urbano galego e a supremacía urbana do Porto
Dispersión da poboación en ambos os dous territorios (elevado número de poboacións ou núcleos
onde as persoas viven en núcleos de menos de 2.000 habitantes, aínda que con tendencia á perda
demográfica).






Territorio ben definido
Alto grao de homoxeneidade
Evolución histórica conxunta e/ou con grandes similitudes
Afinidades e hábitos socioculturais comúns, como a organización do territorio, as tradicións ou a
proximidade lingüística



Rexións xeograficamente periféricas e economicamente excéntricas dentro do contexto europeo,
lonxe dos eixos económicos máis importantes
Complementariedade das estruturas económicas
Especialización produtiva
Alta interdependencia interrexional derivada de intercambios comerciais, desprazamentos e
relacións sociais
Diferenzas interrexionais e intrarrexionais
Desenvolvemento produtivo baseado en especializacións sectoriais tradicionais, con dinámicas
comerciais locais
Organización territorial apoiada por unha rede de pequenas e medianas cidades
Estrutura económica e produtiva actual moi similar á doutras rexións europeas




ECONÓMICO





Fonte: elaboración propia a partir de Domínguez (2004), Faíña e López-Rodríguez (2004), Figueiredo (2008), Cancela (2011),
Figueiredo e Leal (2013) e Pardellas (2000 e 2017)

A Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal destaca por unha clara dualidade entre o eixo litoral e interior
(Figueiredo, 2008), onde a cooperación evolucionou en función da dualidade costeira atlántica-interior,
resumida na seguinte táboa:
ELEMENTOS PRINCIPAIS DA EURRORREXIÓN G-NP
EIXO LITORAL
EIXO INTERIOR









Cidades históricas do patrimonio mundial con
repercusión internacional: Santiago de Compostela, A
Coruña, Porto e Guimarães
Infraestruturas máis relevantes do territorio
o Portos da Coruña, Vigo, Viana do Castelo e
Leixões
o Aeroportos de Santiago e Porto
o Autoestradas AP-9 e A-3 entre Ferrol e Porto
Territorio industrial e de servizos dinámicos conectados
ao comercio internacional
Maior densidade de poboación do territorio
o Áreas metropolitanas da Coruña, Vigo e Porto
o Triángulo Braga-Barcelos-Famalicão
Espazos con valor ambiental
o Costa da Morte
o Rías Baixas
o Esteiro do Río Miño











Cidades históricas importantes e pouco
coñecidas
internacionalmente:
Lugo,
Ourense ou Vila Real
Infraestruturas menos desenvolvidas que no
eixo litoral
Territorio maioritariamente rural, con
producións agrarias non sempre ben
desenvolvidas
Despoboación
e
avellentamento
da
poboación
Espazos con valor ambiental
o Parque Nacional da Peneda-Gerês
o Parque Natural da Baixa LimiaSerra do Xurés
Relevencia turístico-termal de interior

Fonte: elaboración propia a partir de Pardellas (2017)
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4.3.2.

Condicionantes da cooperación territorial na Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal

A cooperación territorial entre Galicia e a rexión do Norte de Portugal ten unha serie de condicionantes que
marcaron a súa evolución. A seguinte táboa mostra os principais, as subcondicións (se procede) e as súas
consecuencias para a cooperación transfronteiriza:
CONDICIONANTES

CONSECUENCIAS

PROXIMIDADE XEOGRÁFICA E
EXISTENCIA DE POUCOS ACCIDENTES XEOGRÁFICOS

Instalación histórica favorábel para as comunicacións,
contactos e intercambios entre persoas e grupos
fronteirizos.

AFINIDADE CULTURAL E PROXIMIDADE LINGÜÍSTICA

Facilita a fluidez nas actividades comuns.

FACTORES POLÍTICOS
 Subcondicións:
o Cambios na política exterior entre España e
Portugal.
o Descentralización política en España: creación
das comunidades autónomas.
o Desconcentración administrativa local e
rexional en Portugal.
o Liderado político sensíbel á cooperación
transfronteiriza.

Facilita a aparición
institucionais.

O PROCESO EUROPEO DE INTEGRACIÓN
 Subcondicións:
o Eliminación de barreiras fronteirizas.
o Implantación do mercado único.

Facilita o aumento de contactos e intercâmbios.

de

interlocutores

públicos

Fonte: elaboración propia a partir de Cancela (2011)

4.3.3.

Evolución e institucións da cooperación transfronteiriza Galicia-Norte de Portugal

Os fitos máis relevantes da construción da cooperación transfronteiriza no territorio Galicia-Norte de Portugal
pódense resumir no seguinte cadro:
ETAPAS

FITOS PRINCIPAIS

Anos 1980





Primeiros contactos e intercambios de información transfronteirizos
Incorporación de España e Portugal ás Comunidades Europeas (1986)
Comezo da iniciativa comunitaria INTERREG como referencia para a cooperación transfronteiriza

Anos 1990





Creación da Comunidade de Traballo Galicia-Norte de Portugal (1991)
Constitución do Eixo Atlántico do Noroeste Peninsular (1992)
Parque Transfronteirizo Gerês/Xurés (1997)








Integración do Eixo Atlántico na Comunidade de Traballo (2000)
Eurocidade Verín-Chaves
Unimiño (2005)
Presentación da iniciativa Eurocidade Chaves-Verín (2007)
Constitución da Agrupación Europea de Cooperación Territorial Galicia-Norte de Portugal- (GNP AECT)
(2008)
Reserva da Biosfera Transfronteiriza Gerês/Xurés (2009)







Sinatura do Protocolo de colaboración da Eurocidade Tui-Valença (2012)
Constitución da Agrupación Europea de Cooperación Territorial Eurocidade Chaves-Verín (2013)
Sinatura da Carta de Amizade Tomiño-Cerveira (2014)
Sinatura do Protocolo de colaboración da Eurocidade Salvaterra-Monção (2015)
Constitución da Agrupación Europea de Cooperación Territorial Río Miño/Rio Minho (2018)

Anos 2000

Anos 2010

Fonte: elaboración propia
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A Comunidade de Traballo
As comunidades de traballo son organismos permanentes con capacidade de decisión autónoma, polo xeral,
respecto aos seus membros. Están baseadas en acordos ou protocolos sen efectos legais e, a pesar de contar
cunha certa estrutura interna a modo de representación, non presentan habitualmente financiación ou persoal
propios (Paül et al., 2017).
En 1991, créase a Comunidade de Traballo Galicia-Norte de Portugal, primeiro acordo bilateral deste tipo
constituído por dúas rexións de dous países da UE e un dos poucos organizado no contexto do dereito público,
coa presidencia exercida alternativamente por ambas as dúas rexións con carácter bianual. A Comunidade nace
principalmente coa idea de axudar a obter fondos estruturais para as dúas rexións e parte das afinidades
históricas, culturais e linguísticas entre ambas, así como da vontade das autoridades políticas e dos principais
actores territoriais para traballaren de forma conxunta. Non tiña personalidade xurídica e o seu funcionamento
interno organizouse nas comisións sectoriais (economía, cultura, investigación, formación, etc.) e comunidades
de cooperación territorial, as entidades locais (Pardellas, 2017). As principais liñas de acción foron a
comunicación transeuropea, tanto desde o punto de vista da infraestrutura de transporte como de redes de
enerxía e telecomunicacións, para o cal se incidiu especialmente na promoción da cooperación en materia
económica (Domínguez e Venade, 2004). O programa INTERREG II constituíu o apoio financeiro fundamental das
súas actuacións, sobre todo no campo da infraestrutura, así como en áreas como o medio ambiente, a cultura e
o turismo (Pardellas, 2007).

O Eixo Atlántico
En 1992 as cidades de Vigo e Porto constitúen o Eixo Atlántico do Noroeste Peninsular, co obxectivo de
traballaren como lobby cara a Bruxelas e atraer investimentos europeos e empresariais ao territorio (Pardellas,
2002; Pacheco et al., 2010). Actualmente está composto por 38 institucións locais: dúas deputacións provinciais,
as da Coruña e Lugo, e mais 36 concellos, 17 en Galicia (A Coruña, Carballiño, Carballo, Ferrol, Lalín, Lugo,
Monforte de Lemos, Narón, O Barco de Valdeorras, Ourense, Pontevedra, Ribeira, Santiago de Compostela,
Sarria, Verín, Vigo e Vilagarcía de Arousa) e 19 en Portugal (Barcelos, Braga, Bragança, Chaves, Guimarães,
Macedo de Cavaleiros, Maia, Matosinhos, Mirandela, Paredes, Penafiel, Peso da Régua, Porto, Santa Maria da
Feira, Viana do Castelo, Vila do Conde, Vila Nova de Famalicão, Vila Nova de Gaia, Vila Real). Nos seus estatutos
estabelécese como un espazo interrexional formado polos territorios municipais de cada unha das cidades e
definida a partir da realidade do fenómeno urbano, entendido como un factor esencial do desenvolvemento
(Rodríguez e Marques, 2010). Está constituído como unha asociación pública que conta cunha personalidade
xurídica propia que presenta diferentes liñas de traballo, na que se destacan aspectos relacionados coas
infraestruturas ou a oferta turística conxunta de cidades para configurar un destino común (Pardellas, 2000,
2007, 2009, 2017).
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A Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT-GNP)
En 2008, tivo lugar en Santiago de Compostela a sinatura da Agrupación Europea de Cooperación Territorial
entre a Xunta de Galicia e a CCDR-N, baseada legalmente no Regulamento 1082/2006 do Parlamento Europeo e
do Consello sobre AECTs. Co sede en Vigo, ten personalidade xurídica e goza da máis ampla capacidade xurídica
para actuar en senllos Estados, co obxectivo de facilitar e promover (transfronteiriza, transnacional e
interrexionalmente) a cooperación territorial e o reforzo da cohesión económica e social. Colabora coa
Comunidade de Traballo Galicia-Norte de Portugal e as autoridades rexionais e locais relevantes pero, respecto
ao modelo de cooperación iniciado en 1991, representa cambios importantes, xa que até a aparición das AECTs,
todos os proxectos comúns debían ser validados polos respectivos gobernos centrais de cada país e cada
territorio e executados e xestionados de forma independente. A partires de 2006, coa creación das AECTs,
dótase ás estruturas de cooperación dun marco legal comunitario (Paül et al., 2017). Así, os programas poden
ser definidos e sometidos e xestionados con Bruxelas directamente pola GNP-AECT, pois conta con
personalidade xurídica e administrativa independente e propia, cun equipo de seu e pode realizar directamente
licitacións, contratos e obras públicas, entre outros.

Eurocidades
En xeral, as Eurocidades teñen como obxectivo agrupar recursos, a través da planificación e xestión conxunta de
servizos e equipamentos nos concellos fronteirizos. As intervencións, próximas á cidadanía, pretenden promover
a converxencia institucional, económica, social, cultural e ambiental entre os binomios de cidades que utilizan o
efecto fronteirizo como unha oportunidade para o desenvolvemento territorial, de xeito que promoven o uso de
servizos comúns como instrumento estimulante á coexistencia entre as poboacións de ambos territorios. Tal e
como se pode comprobar na taboa anterior, a primeira Eurocidade pioneira no ámbito Galicia-Norte de Portugal
é Chaves-Verín, que conta cunha AECT, á cal lle seguiron outras eurocidades na raia húmida baseadas en
acordos de cooperación e non en fórmulas xurídicas institucionalizadas. Deste xeito, na raia húmida miñota as
Eurocidades semellan ser pactos flexíbeis entre binomios de concellos (Tui-Valença, Salvaterra-Monção, etc.),
que confían na AECT RÍO MINHO para a institucionalización.

Unimiño
Desde 2005, outra iniciativa transfronteiriza desenvolveuse a través de Unimiño. Desde o punto de vista do
territorio, está circunscrito ao curso máis baixo do río Miño. Desde a perspectiva legal-institucional, é o
resultado da sinatura dun acordo de colaboración entre dúas entidades supra-municipais: a Comunidade
Intermunicipal do Vale do Minho (que integraba cinco concellos portugueses: Melgaço, Monção, Paredes de
Coura, Valença e Vila Nova de Cerveira) e a Deputación de Pontevedra (en representación dos concellos de Arbo,
A Cañiza, O Covelo, Crecente, A Guarda, As Neves, Mondariz, Mondariz Balneario, Oia, Ponteareas, O Porriño, O
Rosal, Salcedas de Caselas, Salvaterra do Miño, Tomiño e Tui). Os seus obxectivos estaban destinados á
realización de obras públicas, á xestión de servizos comúns e á elaboración de proxectos para asistir ás
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convocatorias europeas. A AECT RÍO MINHO constituída en 2018 enténdese como unha fase avanzada desta
iniciativa.

4.3.4.

O futuro da cooperación transfronteiriza Galicia-Norte de Portugal

No contexto específico da cooperación galego-portuguesa, a constitución de diferentes AECTs presenta un
indubidábel valor simbólico e político, cun compromiso forte por parte das entidades político-administrativas
directamente implicadas en actividades de cooperación e, tamén, unha manifestación de confianza e
comprensión da cooperación territorial como unha oportunidade. A utilidade das AECTs no futuro da
cooperación transfronteiriza dependerá da súa capacidade para paliaren as consecuencias negativas do efecto
fronteira e de aproveitaren o potencial eurorrexional no contexto europeo e peninsular. A súa acción debe
perseguer convertela nun espazo atractivo, competitivo, innovador e con crecemento que, ao final, aumente a
cohesión económica e social.
Evidentemente o desenvolvemento desta Estratexia resulta coherente con estes obxectivos xerais, polo que a
constitución da AECT RÍO MINHO debe complementar ao conxunto de iniciativas xa estabelecidas no contexto
territorial máis amplo, de xeito que aplique o marco xeral á potencialidade do territorio do Miño
transfronteirizo. A cooperación territorial depende directamente dunha maior implicación das autoridades locais
na planificación e implementación de estratexias de desenvolvemento territorial.
Coa creación das AECTs, entre elas a AECT RÍO MINHO, proporcionarase estabilidade institucional, fomento das
iniciativas cooperativas e todo dende un enfoque estratéxico e integrado para a cooperación territorial. A
actividade cooperativa gozará de maior estabilidade e os seus resultados produciranse a medio e longo prazo.
De todos os xeitos, é necesario preparar as entidades responsábeis da cooperación territorial, en xeral, e
transfronteiriza, en particular, para sobreviviren sen o apoio financeiro que presumibelmente diminuirá tras a
negociación do próximo marco financiero plurianual no seo da UE para o período post-2020. A financiación que
existiu nas décadas precedentes (xa no sexenio actual diminuída nun contexto de redución continuada de apoio
financeiro e de entrada de novos socios na UE na primeira década do século XXI) previsibelmente non se
manterá. Deste xeito, o que marcará o futuro dos territórios transfronteirizos será menos o cadro orzamentario
e máis a súa fortaleza endóxena, a través da utilización adecuada dos seus recursos propios.
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5. METODOLOXÍA
A presente Estratexia forma parte do Proxecto SMART MINHO - EXTRATEXIA DE COOPERACIÓN INTELIXENTE DO
RIO MINHO TRANSFRONTEIRIZO, co-financiado nun 75% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional
(FEDER) a través do Programa Operativo de Cooperación Transfronteiriza España-Portugal 2014-2020 (POCTEP
2014-2020). O presente proxecto de cooperación rexional transfronteirizo ten a Deputación de Pontevedra, a
Comunidade Intermunicipal do Alto Minho e a Fundación Centro de Estudios Eurorrexionais como institucións
parceiras.
A importancia do desenvolvemento dunha Estratexia coma esta reside na propia concepción desta figura de
desenvolvemento como instrumento integral, tanto no seu contido como na súa conexión. Esta Estratexia tenta
incluír o máximo consenso posíbel na participación e compromiso público e privado. Na súa preparación e
desenvolvemento tivéronse en conta tanto os diferentes documentos estratéxicos existentes, que xa
incorporaron un grao de consenso moi importante no seu momento, como a realidade específica da área de
actuación. Neste sentido, tentouse analizar a coherencia da presente Estratexia con outros instrumentos de
planificación e/ou desenvolvemento previos como son a estratexia RIS3T Galicia-Norte de Portugal, o Plan de
Investimentos Conxuntos Galicia-Norte de Portugal e a Estratexia e Plan de Acción “Alto Minho 2020” (apartados
10.2, 10.3 e 10.4 deste documento).
A Estratexia céntrase no ámbito local mais sitúase a unha escala supramunicipal, de xeito que tenta favorecer o
interese xeral do territorio de traballo, mesmo cando a súa implementación se realiza a través de
proxectos/actuacións específicos situados en lugares concretos da xeografía obxecto da Estratexia. A filosofía
inicial da Estratexia considera as condicións xerais do conxunto e, asemade, as especificidades de cada unha das
partes que o compoñen. Na área de intervención perséguense aplicar os obxectivos de crecemento intelixente,
sustentábeis e inclusivo da Estratexia Europa 2020 aprobados en 2010.
Esta planificación estratéxica do Miño transfronteirizo, zona de intervención do proxecto de desenvolvemento
territorial e co-xestión territorial, implica todos os axentes mediante a implantación dun proceso participativoascendente e transversal, nun primeiro chanzo desenvolvido mediante a escala dos concellos transfronteirizos
que se atopan contíguos, a banda e banda do rio. Deste xeito, deuse tomado en consideración do potencial do
territorio transfronterizo en base aos seus principais recursos detectados polos seus actores principais.
Contribuirase, así, á definición e estabelecemento de mecanismos de concertación, estábeis e sustentábeis ao
longo do tempo, entre as administracións públicas a ambos os dous lados do río/rio Miño/Minho.
No desenvolvemento deste traballo preténdese a implicación de todos os actores en todas as fases do proxecto,
tamén despois da súa finalización, así como a articulación deles de forma exitosa para que se cumpran os seus
obxectivos. Para iso, as entidades participantes coordinadas pola Fundación CEER seguiron as seguintes fases:
I) Fase de inicio (outono de 2017): entre todos os parceiros participantes, planificáronse os tempos,
acción e directrices de cara á recollida de información e os pasos a seguir mediante a realización de
reunións de traballo regulares.
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II) Fase de entrevistas e traballo do Comité Científico Asesor (outono de 2017): os técnicos asignados ao
proxecto por cada unha das entidades participantes traballaron nesta segunda fase conxuntamente.
Houbo tamén cinco visitas a entidades locais no territorio que xa están a traballar en estratexias de
prestación de servizos transfronteirizos na actualidade (Monção - Salvaterra - As Neves; Arbo-Melgaço;
Tui-Valença; Tomiño - Cerveira; A Guarda - O Rosal - Caminha), para o cal se realizaron entrevistas en
profundidade e recollida de información base. As entrevistas leváronse a cabo coa axuda dunha guía de
entrevista consistente nunha bataría de preguntas que se achega no comezo do apartado 6 deste
documento. En paralelo, desenvolvéronse sesións de traballo con catro dos expertos do Comité
Científico Asesor, para deste xeito obter diagnósticos temáticos específicos. Esta fase está reflectida no
presente documento nos apartados 6 e 7, dedicadas ás visións dos concellos e dalgúns expertos do
Comité Científico Asesor, respectivamente.
III) Fase analítica: analizáronse os datos considerados chave, que fican recollidos no apartado de análise
previa deste documento (apartado 3). Esta análise previa sustentou o diagnóstico partillado, do cal
tamén se beneficiou enormemente a información acadada durante a Fase II. A contribución do Comité
Científico Asesor foi determinante na confección dalgún dos apartados; por exemplo, o traballo
realizado por Francisco Carballo foi chave para o desenvolvemento do diagnóstico (apartado 9).
Tivéronse en conta, tamén, aqueles documentos de carácter estratéxico que constitúen un input
fundamental nesta Estratexia, tal e como aparece reflectido no apartado 8. Nesta Fase III preparouse o
presente documento como borrador inicial, que á fin e ao cabo é unha sistematización de todo o
traballo desenvolvido até o de agoras. Nesta fase estabeleceuse o tratamento dos datos, a viabilidade
técnica, económica, social e medioambiental das potenciais alternativas, e o seguimento e control da
calidade da investigación. Esta fase foi levada a cabo pola Fundación CEER en inverno e primavera de
2018.
IV) Fase de participación avanzada:
IVa) I Foro (21 de xuño de 2018), que se deseña como mecanismo para acadar un primeiro
retorno das ideas presentes neste borrador, a través da organización de catro mesas temáticas
en paralelo sobre os principais aspectos aquí contidos.
IVb) Páxina web, que se porá en funcionamento logo do I Foro, ao longo do verán de 2018 e
que estará activa até mediados de outono de 2018. Pretende obter a participación dos actores
territoriais e da cidadanía en xeral sobre a presente Estratexia, de tres formas
complementarias:


Sobre o documento en si, pendurado de forma integral na web. O retorno pode ser a
cuestións específicas e pode referirse a omisións, grallas, aspectos a mellorar, etc.



Sobre as conclusións das mesas temáticas realizadas durante o I Foro, que puideron
matizar, cambiar, modificar, confirmar, etc. os contidos do borrador da Estratexia.
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A través de preguntas específicas sobre os eixos estratéxicos, as liñas de actuación e
os proxectos áncora e complementarios, para tentar obter cales acadan maior
interese.

IVc) A través de mesas de traballo específicas, xurdidas do I Foro, pero nas que se pretende
que participe o maior número posíbel de persoas e entidades.
IVd) Segunda rolda de xuntanzas cos concellos do territorio, xa non coa vontade de
fundamentar a análise estratéxica, senón de mellorar o documento elaborado.
V) Fase de actualización: a finais de outono de 2018, e antes do II Foro, a FCEER actualizará o presente
borrador coas achegas da fase IV. Esta fase será fundamentalmente de traballo interno entre os
parceiros do proxecto SMART_MINHO. No II Foro (finais de 2018) preténdese presentar o segundo
documento, que deberá ser validado nese evento. Para comezos de 2019, contarase co texto definitivo,
que será editado en linguas portuguesa e galega.
Os eixos estratéxicos, as liñas de actuación e os proxectos áncora e complementarios que constitúen o elemento
central desta Estratexia foron decididos en base á información recabada na fase II (nomeadamente as xuntanzas
cos alcaldes dos concellos que constitúen o território) e ás indicacións do Comité Científico Asesor. Foron
estabelecidos nun primeiro borrador polo Dr. Xavier Martínez Cobas e logo traballados xunto aos outros dous
redactores do presente documento, así como debatidos cos parceiros do proxecto SMART_MINHO. Sométense a
partir do I Foro ao debate e á participación da cidadanía, en xeral, e dos actores máis directamente abranguidos,
en particular.
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6. VISIÓNS DAS AUTORIDADES LOCAIS
SECTORES PRODUTIVOS





Segundo vostede, cal(es) é/son a(s) actividade(s) económica(s) que ten/teñen
carácter estratéxico/maior relevancia no seu concello?
Considera que nesta(s) actividade(s) hai complementariedade ou substitución cos
concellos veciños do outro lado do río?
Como se poden implementar medidas que faciliten o desenvolvemento desta(s)
actividade(s) a través da cooperación transfronteiriza?
Que medidas suxire?




TURISMO



GOBERNANZA






Que problemas de gobernanza local afectan ambas as dúas marxes do río?
Considera que pode haber mecanismos de goberno compartido entre concellos
veciños de lado e lado do río?
Como deben ser estes mecanismos?
Poden ser mecanismos formais?
Até que punto unha Agrupación de Cooperación Transfronteiriza como a AECT RÍO
MINHO poderá axudar a acadar os obxectivos da gobernanza transfronteiriza no
nivel local? Que papel pode levar a cabo no apoio ás relacións locais de
cooperación transfronteiriza e en que medios pode contribuír a superar os
obstáculos existentes neste sentido?

MOBILIDADE E SERVIZOS PARTILLADOS





En termos de comunicación, as infraestruturas entre as dúas ribeiras do río/rio
Miño/Minho resolven as necesidades de conectividade dos concellos fronteirizos?
E en termos de transporte público? Se se detectan necesidades, como se poden
resolver?
Nos servizos públicos, hai servizos públicos partillados cos veciños concellos
portugueses e/ou galegos? Cal(es)?
Alén da situación actual, considera posíbel ofrecer novos servizos partillados?

En caso afirmativo, a competencia para partillar servizos debe ser municipal ou
doutras administracións? Se non é local, cal(es)?
Que medidas se poden tomar para partillar eficazmente os novos servizos
públicos?




A oferta turística do seu concello é individual ou está integrada nun ámbito
territorial máis amplo?
Considera viábel a promoción do turismo conxunto a través dun destino definido a
escala do territorio do Rio Minho/Río Minho?
Que actividades considera prioritaria para diferenciar a oferta turística do seu
concello?
A que mercados cre que debería dirixirse preferentemente a promoción turística?

CULTURA E COMERCIO TRADICIONAL







Considera que a cultura é un factor importante no desenvolvemento do seu
concello?
Como se pode promover a cultura como un valor engadido do territorio?
Considera competitiva a súa empresa do sector servizos existente no seu concello?
É factíbel promover a pequena empresa do sector servizos a outro mercado
diferente ao actual?
Hai feiras no seu concello? Se as hai, como funcionan e teñen estas lóxica
transfronteiriza?
Que medidas considera que se poden aplicar ás feiras para a súa promoción e que
deveñan un factor de atracción para o territorio?
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RESUMO VISIÓNS DAS AUTORIDADES LOCAIS POR EIXOS ESTRATÉXICOS
SECTORES PRODUTIVOS

GOBERNANZA

MOBILIDADE E SERVIZOS

PROBLEMAS PRINCIPAIS

Incomunicación e illamento
nalgunhas zonas

Ausencia de man de obra
cualificada

Sector primario irrelevante
nalgunhas zonas

Diferenza salarial fronteiriza

Dificultades de emprendemento

PROBLEMAS PRINCIPAIS

Intereses locais diferentes

Utopía dun goberno conxunto

Diferentes lexislacións

Límites orzamentarios e mala
xestión

Co-gobernanza e cooperación

PROBLEMAS PRINCIPAIS

Mobilidade

Ferry (para a poboación)

O río: elemento de separación
ou de unión?

Infraestruturas

Burocracia

A DESTACAR

Experiencia conxunta en caza e
pesca

A POTENCIAR

Tren

Transporte público

Transporte de mercadorías

Integración do/co eixo atlántico

Mobilidade

Cooperación en sanidade, bens
e servizos

Complementariedade da oferta
de servizos

Hospital transfronteirizo

Tarxeta cidadá

A DESTACAR

Pesca fluvial, marítima e
agricultura (viño, viveirismo,
horta…)

Industria
A POTENCIAR

Estaleiros (no litoral)

TICs

Sector agroalimentario

Vías de comunicación: tren,
plisan, rede de camiños…

Sector primario forestal

Pesca de río: denominación de
orixe?

Sector industrial (tradicional)

Recuperación do mundo rural

A POTENCIAR

Que as diferenzas sirvan como
complemento de unión

Consello supramunicipal

AECT RÍO MINHO como lobby

Trato ás persoas retornadas

Cooperación en sanidade, bens
e servizos

Diplomacia,
consensos,
gobernanza…

TURISMO
PROBLEMAS PRINCIPAIS

Turismo: prioridade ou non?
A DESTACAR

Ferry turístico
A POTENCIAR

Destino
turístico
transfronteirizo

Natureza e cultura

Camiños de santiago

Esteiro e río/rio Miño/Minho

Plan de turismo

Atraer turistas de vigo, porto…

Turismo no río, viño, adegas,
paseos, barcos…

Turismo verde e de calidade

Relato do río/rio Miño/Minho
transfronteirizo

Imaxe de marca

CULTURA E COMERCIO
TRADICIONAL
PROBLEMAS PRINCIPAIS

Comercialización de produtos

Competencia entre feiras

Horarios

Coordinación
actividades
culturais no verán
A DESTACAR

Compras

Gastronomía

Complementariedade

Comercio moi importante, feiras
A POTENCIAR

Relación cultural

Cultura partillada

Mercado e comercio local

Modernización

Gastronomía

Historia común

Cultura inmaterial

Programación cultural conxunta

Relación comercio e turismo

Intercambios escolares

P á x i n a 70 | 120

VISIÓNS DO CONCELLO DA GUARDA – REUNIÓN 14/12/2017
SECTORES PRODUTIVOS







A pesca como sector moi
importante
Problema de illamento do
territorio
Necesidade de buscar novas
actividades produtivas
Nas
feiras
de
emprego
realizadas detectan nichos de
mercado no sector TIC e
servizos tecnolóxicos
Contan con dous estaleiros: un
máis pequeno que funciona ben
e outro máis grande con
potencialidade pero cunha
situación
orzamentaria
comprometida

GOBERNANZA




Cada territorio ten os seus
intereses; detectan un mix entre
complementariedade
e
competitividade
A boa experiencia conxunta na
caza e a pesca poden ser un
referente para a cooperación

MOBILIDADE E SERVIZOS







A mobilidade é a maior
necesidade de todo o territorio
Valorarían un estudo que
solucione o problema da
incomunicación para saber o
que sería máis positivo
O ferry como elemento moi
fráxil de mobilidade e que hai
que solucionar
O ferry é maís turístico que un
servizo para a poboación
Coa capacidade de cabeceira
comarcal, queren manter e
seguir ofrecendo todo tipo de
servizos

CULTURA E COMERCIO
TRADICIONAL

TURISMO











O turismo como sector moi
importante (Santa Tegra, …)
Debe venderse a paisaxe do
territorio
Conservar a identidade e a
tradición
para
o
desenvolvemento do turismo
Non valoran un turismo
masificado para o concello
Grande interese en crear un
destino turístico transfronteirizo
Buscar novas experiencias
Existen fluxos de visitantes de
tempada
Motivacións dos visitantes:
gastronomía e compras
Destacan que as murallas non
están aproveitadas e se deben
potenciar
Necesario potenciar o Camiño
Portugués








O comercio é e debe ser
competitivo porque favorece os
dous lados da fronteira, aínda
que ten dificultades (fiscalidade
e lexislacións diferentes en
Galicia e Norte de Portugal)
A cultura pódese potenciar
localmente
Existe moita relación cultural e
moitas
familias
galegoportuguesas
Destacan incidir na cultura de
esteiro (potenciar candidatura á
UNESCO) e de fronteira
Partíllanse
moitas
feiras
gastronómicas: langosta e viño,
por exemplo
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VISIÓNS DO CONCELLO DE CAMINHA – REUNIÓN 14/12/2017
SECTORES PRODUTIVOS





O turismo e a industria
tradicional son os sectores máis
relevantes
Aproveitar os bos produtos do
mar e do río
Destacan a distancia coas
grandes cidades como problema
para o sector produtivo

GOBERNANZA




Cada territorio ten os seus
intereses; detectan un mix entre
complementariedade
e
competitividade
A boa experiencia conxunta na
caza e a pesca poden ser un
referente para a cooperación

MOBILIDADE E SERVIZOS








A mobilidade é a maior
necesidade de todo o territorio
O río é un elemento de
separación máis que de unión
É o único territorio fronteirizo
sen un paso de unión. O tema
da construción dunha ponte é
algo controvertido. Non están a
favor da ponte
Destaca a necesidade dun
estudo que solucione o
problema da comunicación
É fundamental conseguir un
horario fixo de funcionamento
do ferry

CULTURA E COMERCIO
TRADICIONAL

TURISMO













Grande importancia concedida
ao sector turístico, chave para o
desenvolvemento do territorio
Inciden na relevancia da paisaxe
para o turismo
Conservar a identidade e a
tradición
para
o
desenvolvemento do turismo
Non pretenden un turismo
masificado
Interese na creación dun
destino turístico fronteirizo
Hai bos estabelecementos
gastronómicos relacionados cos
produtos de mar e de río
Utilizar a estratexia de venda de
estar fronte a outro país é
beneficioso en termos turísticos
Hai un fluxo de turismo de
tempada
A gastronomía e as compras son
os motivos principais de visita
Hai que potenciar o Camiño
Portugués
Débese pretender o esteiro do
Miño/Minho como candidatura
a patrimonio da UNESCO










O comercio é e debe seguir
sendo competitivo
Hai un grande interese en que
veña xente de Galicia e que
xente de Portugal vaia a Galicia
A cultura é algo que se pode
potenciar localmente
Existe moita relación cultural
entre os dous lados do río e
moitas
familias
galegoportuguesas
O comercio ten dificultades
para progresar (impostos e
lexislación distintos)
Partíllanse
moitas
feiras
gastronómicas

P á x i n a 72 | 120

VISIÓNS DO CONCELLO DO ROSAL – REUNIÓN 14/12/2017
SECTORES PRODUTIVOS









Presentan a localización como
un problema («estamos en terra
de ninguén, entre Tomiño e A
Guarda»)
Hai moi boa pesca de río aínda
que
con
problemas
de
comercialización
Débese defender o sector
primario. O viño ten unha gran
potencialidade pero hai un
problema
de
abandono
importante aínda que emprega
moita man de obra na
actualidade
Hai moitos viveiros, hortas,
froitas (mazá, aguacate, etc.)
que é o que se está
desenvolvendo
dentro
do
grande abandono agrícola
As explotacións son moi
pequenas e non se deixan
alugar

GOBERNANZA




Cada territorio ten os seus
intereses; detectan un mix entre
complementariedade
e
competitividade
A boa experiencia conxunta na
caza e a pesca poden ser un
referente para a cooperación

MOBILIDADE E SERVIZOS





A mobilidade é a maior
necesidade de todo o territorio
Destaca a necesidade dun
estudo que solucione o
problema da comunicación
A comunicación faise sempre
por Goián (Tomiño), xa nin
pensan no ferry da Guarda

CULTURA E COMERCIO
TRADICIONAL

TURISMO











O turismo debe ser un sector
complementario ao agrícola
Favorecen o turismo de toda a
comarca,
de
xeito
que
promocionan tamén Valença,
Vila Nova de Cerveira, etc
Inciden na relevancia da paisaxe
para o turismo
Conservar a identidade e a
tradición
para
o
desenvolvemento do turismo
Non pretenden un turismo
masificado
Interese na creación dun
destino turístico fronteirizo
A gastronomía e as compras son
os motivos principais de visita
Hai que potenciar o Camiño
Portugués
Débese pretender o esteiro de
Miño/Minho como candidatura
a patrimonio da UNESCO










A comunicación cultural é moi
necesaria
O comercio é e debe seguir
sendo competitivo
Hai un grande interese en que
veña xente de Galicia e que
xente de Portugal vaia a Galicia
A cultura é algo que se pode
potenciar localmente
Existe moita relación cultural
entre os dous lados do río e
moitas
familias
galegoportuguesas
O comercio ten dificultades
para progresar (impostos e
lexislación distintos)
Partíllanse
moitas
feiras
gastronómicas
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VISIÓNS DO CONCELLO DE VILA NOVA DE CERVEIRA – REUNIÓN 30/11/2017
SECTORES PRODUTIVOS






O sector industrial é a súa
potencialidade, aínda que teñen
problemas de falta de man de obra
e persoal cualificado
Destacan que non teñen agricultura,
que a perderon toda aínda que
comezan a recuperar algo de
floresta autóctona e viñedos
Destacan que os seus viños, a pesar
de seren escasos, son de igual
calidade que os de zonas próximas

GOBERNANZA




Hai
moitos
problemas
coa
lexislación para realizar calquera
actividade
Un goberno conxunto é unha utopía
Sería interesante ter un consello
supramunicipal

MOBILIDADE E SERVIZOS








Resulta fundamental desenvolver
un transporte público conxunto a
escala local
Hai que mellorar o transporte de
mercadorías
É necesaria unha mellora do tren
O uso da bicicleta non ten éxito no
territorio
Destacan que existen casos de
empregados galegos en Vila Nova
de Cerveira, pero que poderían ser
moitos máis
Hai que mellorar as condicións de
habitação conxuntas (problemas
coa homoxeneización dos soldos,
etc.)

CULTURA E COMERCIO
TRADICIONAL

TURISMO




Grande interese nunha política de
desenvolvemento
do
turismo,
mesmo cunha promoción a escala
mundial
Habería que centrarse nun turismo
vivo e natural, en liña coas
características do territorio





Os negocios comerciais funcionan
ben cando os dous lados da
fronteira se benefician. Relevancia
da complementariedade
As feiras non son moi relevantes
pola existencia doutras máis
importantes moi próximas (as feiras
de Valença e Caminha son moi
potentes). Destacan que a feira do
sábado é bastante interesante

VISIÓNS DO CONCELLO DE TOMIÑO – REUNIÓN 30/11/2017
SECTORES PRODUTIVOS





Non teñen nin industria nin
infraestruturas
O sector agrícola é moi potente e
innovador (viño, kiwi, flores e
plantas, etc.)
Existe
moito
interese
en
desenvolver
o
sector
agroalimentario
A sociedade é dinámica a ambos os
dous lados da fronteira e iso resulta
bo para os sectores produtivos

GOBERNANZA


Gusta a AECT RÍO MINHO como
ferramenta

MOBILIDADE E SERVIZOS








Resulta fundamental integrarse no
Eixo Atlántico (Ferrol–Porto)
É necesario o desenvolvemento do
tren
A mobilidade debe ser relevante a
escala Galicia–Norte de Portugal
Os servizos de transporte teñen
moita importancia
Non
comprenden
que
a
conectividade non sexa boa cando
realmente existen as infraestruturas
máis necesarias
Moitas mulleres desprázanse para
traballar de Galicia a Portugal pero
aínda poderían ser máis e en
mellores condicións

CULTURA E COMERCIO
TRADICIONAL

TURISMO







Non consideran o turismo como un
sector prioritario
Poderíase facer un plan de turismo
de 10 a 15 anos, mais agora non é
prioritario xa que interesa máis
crear as infraestruturas e unha boa
base para o futuro
Habería que atraer turistas do Porto
ou Vigo e ofrecer máis cousas que
Tomiño como reclamo exclusivo,
único ou principal
Hai que integrar Tomiño nunha
escala global e non só como un
produto local






Existencia dunha cultura común
relevante
Os horarios son problemáticos para
organizar actividades conxuntas
(pola hora de diferenza e os ritmos
da sociedade galega e portuguesa,
que son diferentes)
É necesario apostar polo mercado
local, modernizándoo
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VISIÓNS DO CONCELLO DE MONÇÃO – REUNIÓN 12/12/2017
SECTORES PRODUTIVOS







Destacan a necesidade de
melloras
nas
vías
de
comunicación
Hai unha falta de man de obra,
cualificada e non cualificada
Hai un desequilibrio salarial
importante entre Galicia e
Portugal, pero tamén entre o
Portugal rural e o urbano
A propiedade da terra pode ser
unha vantaxe fronte a outros
territorios próximos
Localizar a industria en novas
áreas

GOBERNANZA



Un goberno conxunto é unha
utopía mais hai que cooperar
Sería interesante unha figura
supramunicipal
con
competencias

MOBILIDADE E SERVIZOS







Moito interese polo tema dos
retornados a Monção (de Italia,
de Francia, etc.), agora e de cara
ao futuro
Cada vez hai máis mobilidade de
poboación entre Galicia e
Portugal
A mobilidade local e pendular é
moi importante a ambos os
dous lados da frontera
Buscar
colaboración
en
sanidade, bens e servizos
Sempre
houbo
moitos
problemas
para
compartir
servizos

CULTURA E COMERCIO
TRADICIONAL

TURISMO





O turismo non é o futuro do
territorio
Hai que aproveitar mellor a
faceta
gastronómica
do
territorio
Débense crear negocios de
calidade
Destacan que Monção é o gran
descoñecido, ao igual que
Salvaterra de Miño. Cada vez
máis persoas buscan lugares
alternativos aos clásicos do
Minho















Existe unha prehistoria común
(non
existían
límites
administrativos)
onde
as
persoas vivían igual en ambos
os dous lados do río
Hai que promocionar a cultura
inmaterial
A programación cultural non é
conxunta
Destácase que os concellos
portugueses
teñen
moitas
infraestruturas e actuacións
culturais
O comercio é moi importante
Destacan que nun km hai sete
centros comerciais
A feira é moi importante para os
portugueses e xera moito
beneficio; en Galicia non hai esa
tradición
Os horarios comerciais de fin de
semana en Portugal son moi
atractivos para os turistas
galegos
O comercio debe conscienciarse
de que moita xente visita
Portugal
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VISIÓNS DO CONCELLO DE SALVATERRA DE MIÑO – REUNIÓN 12/12/2017
SECTORES PRODUTIVOS








O paro en Portugal é máis baixo
que en Galicia pero non hai
profesionais
(canteiros,
ferreiros, carpinteiros, etc.)
Os cursos de emprego son moi
breves e pouco adaptados á
realidade
Crear unha empresa en Galicia é
moito máis complexo ca en
Portugal
Grande interese en pór en valor
o río, o viño e o turismo
Ordenar o forestal próximo ao
rio, na área de ribeira (eucalipto
e piñeiro deben ir fóra)
Localizar a industria en novas
áreas

GOBERNANZA



Un goberno conxunto é unha
utopía mais hai que cooperar
Sería interesante unha figura
supramunicipal
con
competencias

MOBILIDADE E SERVIZOS



Buscar
colaboración
en
sanidade, bens e servizos
Sempre
houbo
moitos
problemas
para
compartir
servizos

CULTURA E COMERCIO
TRADICIONAL

TURISMO





Hai que fomentar un turismo
gastronómico
e
negocios
turísticos de calidade
Non contan con infraestruturas
turísticas como un hotel
Posíbeis alternativas turísticas:
usar un barco e percorrer o río
parando nas adegas
Facer un paseo polo río
(infraestrutura)







Existe unha prehistoria común
(non
existían
límites
administrativos)
onde
as
persoas vivían igual en ambos
os dous lados do río
Hai que promocionar a cultura
inmaterial
A programación cultural non é
conxunta
Destácase que os concellos
portugueses
teñen
moitas
infraestruturas e actuacións
culturais
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VISIÓNS DO CONCELLO DAS NEVES – REUNIÓN 12/12/2017
SECTORES PRODUTIVOS











Débese aproveitar o viño como
produto e as adegas para o
turismo
Necesitan man de obra
cualificada vinculada co viño
Existe unha gran potencialidade
no sector forestal pero hai que
saber como ordenar o monte
Hai grandes posibilidades de
financiación pero non están moi
ben dirixidas
PLISAN
debería
estar
comunicada con Portugal
Aproveitar o río: dende a
produción eléctrica á pesca, con
moita calidade pero moi
baseada
na
economía
mergullada e con moito valor
engadido
Sería interesante a creación
dunha denominación de orixe
da pesca
PLISAN como solución á falla de
solo industrial
Potenciar todo o vinculado co
rural (viño, río e forestal)

GOBERNANZA





Un goberno conxunto é unha
utopía mais hai que cooperar
Sería interesante unha figura
supramunicipal
con
competencias
xa
que
a
cooperación está demostrada
como posíbel e beneficiosa
Grande interese na cooperación
transfronteiriza
pero
con
dificultades para crear unha
correcta organización e xestión

MOBILIDADE E SERVIZOS







Buscar
colaboración
en
sanidade, bens e servizos
Sempre
houbo
moitos
problemas
para
partillar
servizos
Demandan
novas
comunicacións con Portugal:
mellorar as existentes aínda que
non sexan máis
É fundamental desenvolver o
tren
Fomentar as comunicacións
camiñando a aproveitar desde
un punto de vista do turismo

CULTURA E COMERCIO
TRADICIONAL

TURISMO




O turismo é moi importante
pero a gastronomía ten que ser
máis aproveitada, o que debe
crear negocios de calidade
Pequenas barcas ou barcazas de
turismo a ambas as duas marxes
do río







Existe unha prehistoria común
(non
existían
límites
administrativos)
onde
as
persoas vivían igual en ambos
os dous lados do río
Hai que promocionar a cultura
inmaterial
A programación cultural non é
conxunta
Destácase que os concellos
portugueses
teñen
moitas
infraestruturas e actuacións
culturais
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VISIÓNS DOS CONCELLOS DE VALENÇA E TUI – REUNIÓN 11/12/2017
SECTORES PRODUTIVOS


Fomentar os parques industriais
xa que o turismo é importante
pero a industria asenta xente no
territorio, crea riqueza e xera
demanda residencial

GOBERNANZA



A AECT RÍO MINHO moi útil para
facer unha labor de lobby
Actuar
con
consenso
e
diplomacia
matendo
as
relacións
de
cooperación
transfronteiriza xa existentes

MOBILIDADE E SERVIZOS







Existen problemas burocráticos
que dificultan solucións simples
Os
carros
funerarios
e
ambulancias teñen problemas
de cruzamento da fronteira sen
trabas burocráticas
Saúde: hospital transfronteirizo
é un elemento chave. Hai un
protocolo asinado entre a Xunta
e a CCDRN pero estes servizos
non funcionan porque falla ver
como se paga o servizo que se
presta
Buscar complementariedade de
servizos e complementariedade
da oferta cunha tarxeta
cidadá/cartão cidadão que cree
idea
de
comunidade
transfronteiriza

CULTURA E COMERCIO
TRADICIONAL

TURISMO





Fomentar unha imaxe de marca
conxunta
Impulso conxunto ao Caminho
de Santiago e Río Minho como
elemento de turismo verde
(auga, ecovías, etc.).
Hai que buscar un elemento
que faga singular o territorio








No eido da cultura non hai
coordinación nas actividades
dos concellos e iso resulta
especialmente problemático no
verán
O comercio necesita que os
concellos atraian xente con
«promoción da cidade» para
fomentar as compras comerciais
É fundamental contar con
aparcamentos para os visitantes
Pódese construír un relato do
Minho fronteirizo: lendas de
fronteira, imaxinario colectivo,
seguranza,
harmonía,
boa
veciñanza,
colaboración
fronteiriza, a mesma lingua nas
dúas beiras, etc.; en definitiva,
«un destino, dous países».
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VISIÓNS DOS CONCELLOS DE MELGAÇO E ARBO 21/12/2017
SECTORES PRODUTIVOS









A viticultura está en crecemento
con exportacións a diferentes
mercados
A agricultura é un sector
importante
Existen polígonos industriais en
Arbo e Melgaço, cun segundo
polígono pero con falta de
financiamento.
Débense aproveitar as sinerxias
co porto seco
En Melgaço hai unha empresa
tecnolóxica que pode resultar
interesante para este grupo
estratéxico

GOBERNANZA


MOBILIDADE E SERVIZOS







Hai público galego nos servizos
en Melgaço
Hai necesidade de mobilidade
interior na área do Minho
Transfronteirizo. Hai parroquias
que teñen máis relación con
centros urbanos de concellos
limítrofes que cos seus propios
centros
Importante o tema dos servizos
de saúde
Prioridade de ligazón cunha
ponte coas estradas EP-5003 e
PO-5002
Importancia do ferrocarril,
principalmente de mercadorías

CULTURA E COMERCIO
TRADICIONAL

TURISMO









Apostar por unha oferta de
calidade no turismo
Hai que salientar o valor
turístico do río, as pesqueiras, o
viño, a gastronomía e o
patrimonio
Débese
aproveitar
a
proximidade co Parque Nacional
da Peneda-Gerês
Melgaço ten veciñanza con
outros concellos galegos (da
provincia de Ourense, xa na raia
seca) e ten interesantes
recursos
Importancia do turismo rural
Aposta polas ecovías do río
Minho



Relación transfronteiriza
tema comercial
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no

7. VISIÓNS DO COMITÉ CIENTÍFICO ASESOR
RESUMO VISIÓNS DO COMITÉ CIENTÍFICO ASSESOR
SECTORES PRODUTIVOS


Análise da relevancia da ris3t
galicia-norte de portugal



Principais sectores produtivos
para galicia e o norte de
portugal



Análise dafo
produtivos

dos

sectores

GOBERNANZA




Estabelecemento dos principais
eixos estratéxicos que serven de
punto de partida para esta
estratexia

MOBILIDADE E SERVIZOS


Mellora integral do ferrocarril



Infraestrutura viaria suficiente



Estratexias de transporte á
demanda



Impulso
verdes



Fomento dos servizos públicos
partillados

Profundizar na co-gobernanza

ás

CULTURA E COMERCIO
TRADICIONAL

TURISMO SUSTENTÁBEL


Fomento do río/rio Miño/Minho
como referente turístico



Relevancia do comercio local e
de proximidade



Maior integración da oferta
turística



Ameazas das grandes áreas
comerciais



Procurar os mercados ibéricos



Maior coidado para o pequeno
comercio tradicional



Importancia dos pequenos
estabelecementos e comercio
non fixo (feiras e ambulante)



Riqueza e diversidade cultural
material e inmaterial



Cohesión territorial
con forte identidade

infraestruturas

histórica
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SECTORES PRODUTIVOS
Anxo Calvo (Universidade da Coruña)
1. Introdución á RIS3TGNP
A Política de Cohesión 2014-2020 da UE enfoca o desenvolmento económico sobre a Estratexia Rexional de Innovación baseada na Especialización Intelixente
(Regional Innovation Smart Specialisation Strategy, RIS3). Este concepto defendido por D. Foray desenvólvese na correspondente guía da Comisión elaborada por
Foray P. McCann e outros expertos (The RIS3 Guide, para documentación pódese ver na plataforma S3, http://s3platform.jrc.ec.europa.eu). Trátase de utilizar de
maneira máis eficaz e eficiente os apoios á investigación e á innovación concentrando os recursos nun número reducido de prioridades onde as actividades,
recursos/capacidades e os actores rexionais (as redes rexionais) poidan aproveitar e descubrir oportunidades reais de innovación competitiva a nivel global
baseándose nas sinerxias e complementariedades dos coñementos, os sectores produtivos e as capacidades de emprendemento da rexión. Este proceso de
«descubrimento empresarial» é un elemento central da innovación e o método da RIS3 enfócase a buscar e promover o desenvolmento endóxeno das dinámicas de
«descubrimento emprendedor» daquelas áreas rexionais onde este potencial se sustenten nas actividades baseadas no coñecemento e nas capacidades produtivas
con maiores posibilidades de competitividade nun mundo globalizado. A GAIN e o CCDRN lideraron o proceso de reflexión e consenso cos principais interlocutores de
Galicia e o Norte de Portugal, de xeito que elaborar un diagnóstico no eido da I+D+i e formularon uhna visión partillada sobre as potencialidades de
desenvolvemento conxunto que se plasmou na definición de áreas estratéxicas de colaboración cunha serie de actuacións priorizadas.
2. Áreas estratéxicas de colaboración baseadas na visión partillada das prioridades das RIS3 de Galicia e o Norte de Portugal
Elaborouse unha matriz de sinerxias (comparación de relacións) entre as prioridades de ambas as dúas rexions e sinaláronse as seis áreas prioritarias seguintes
(Táboa 7, p. 69, RIS3T Galicia-Norte de Portugal).
1. Enerxías mariñas e biomasa: tipos de actuacións priorizadas
• Actuacións que valoren economicamente os recursos e activos do mar.
• Actuacións relacionadas co cultivo de algas e aplicación de residuos e subprodutos na produción de biocombustíbeis.
• Actuacións que valoricen o potencial asociado á biomasa resultante da produción agroforestal.
• Actuacións que desenvolvan e demostren tecnoloxías para o aproveitamento de enerxías mariñas (mareomotriz e eólica) e desenvolvan os bloques construtivos
fundamentais aos sistemas mariños.
• Calquera outra iniciativa que contribúa ao desenvolvemento dun sector económico «verde», por exemplo, a través da promoción do uso de recursos enerxéticos
autóctonos baseados nas enerxías mariñas e biomasa.
2. Industrias agroalimentarias e biotecnolóxicas: tipos de actuacións priorizadas
• Actuacións vencelladas coa acuicultura tanto a nivel de mellora das instalacións tecnolóxicas como no eido do aumento da biodiversidade.
• Actuacións de mellora dos procesos produtivos na agricultura, na pesca, na gandeiría e na silvicultura.
• Actuacións que usen a biotecnoloxía como facilitadora para a súa aplicación nos sistemas agroambientais e na alimentación.
• Actuacións de valorización de actividades agroalimentarias en asociación coas relacionadas co turismo e a saúde, incluído o termalismo.
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• Actuacións que reforcen a posición internacional da Eurorrexión como provedora de alimentos seguros e saudábeis.
• Calquera outra iniciativa que contribúa á xeración de novos nichos de mercado e emprego estábel e de calidade neste eido tan relevante para a Eurorrexión.
3. Industria transformadora 4.0 (manufacturing): tipos de actuacións priorizadas
• Actuacións que promovan a utilización das Tecnoloxías Facilitadoras Esenciais (TFE) en actividades económicas con forte presenza na Eurorrexión.
• Actuacións de desenvolvemento de novos produtos tecnoloxicamente diferenciados en base á aplicación das TFEs, principalmente nanotecnoloxía, tecnoloxías de
materiais ou as TIC.
• Actuacións que promovan innovacións en tecnoloxías de proceso (Fábrica do Futuro) e tecnoloxías limpas (Eco-innovación).
• Actuacións que promovan innovacións nos modelos produtivos dos principais sectores industriais.
• Calquera outra iniciativa que contribúa á transformación industrial cara á fábrica 4.0.
4. Industrias da mobilidade e aeronáutica: tipos de actuacións priorizadas
• Actuacións que promovan sinerxías entre a automoción e outros sectores relacionados como as TICs.
• Actuacións para a diversificación das industrias asociadas ao sector automoción cara a novos nichos como o sector aeronáutico ou o sector aeroespacial.
• Actuacións de desenvolvemento de novos produtos tecnoloxicamente diferenciados en base á aplicación das TFE.
• Calquera outra iniciativa que permita a estruturación dun polo transfronteirizo das industrias de mobilidade para a xeración de fontes de coñecemento conxuntas e
a promoción internacional da Eurorrexión como espazo privilexiado de I+D+i e investimento.
5. Industrias creativas, TICs e turismo: tipos de actuacións priorizadas
• Actuacións de mellora en todas as fases da cadea produtiva ao redor de tres áreas de actuación: contidos innovadores, novos produtos turísticos e novas
actividades económicas nas industrias creativas e no turismo.
• Actuacións que apliquen as TICs para o turismo e industrias culturais.
• Actuacións que valoricen os recursos do mar e o turismo náutico.
• Actuacións que promovan o turismo de saúde e benestar apoiado en infraestruturas turísticas e culturais como pode ser o termalismo e a talasoterapia.
• Calquera outra iniciativa que valorice os recursos turísticos (naturais e culturais) endóxenos da Eurorrexión e aceleren novos modelos de negocio a partir da
aplicación das TICs.
6. Saúde, vida saudábel e envellecemento activo: tipos de actuacións priorizadas
• Actuacións que apoien o desenvolvemento e introdución no mercado de novos produtos ou servizos biotecnolóxicos de alto valor engadido, dirixidos
especialmente á industria farmacéutica e biotecnolóxica.
• Actuacións que apoien o desenvolvemento e introdución no mercado de novos produtos ou servizos baseados en aplicacións da nanotecnoloxía aplicada á área da
saúde e envellecemento activo.
• Actuacións que consoliden o desenvolvemento e comercialización de novos produtos ou servizos baseados nas TICs vencellados ao envellecemento activo e vida
saudable.
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• Actuacións de valorización de residuos a través de novas aplicacións farmacolóxicas a partir de subprodutos e descartes da actividade pesqueira.
• Actuacións que propicien un ambiente axeitado para o florecemento de novas iniciativas empresariais de base tecnolóxica atendendo ás demandas tecnolóxicas do
apoio domiciliario e da monitorización remota de enfermos e persoas de idade avanzada.
• Actuacións pioneiras no eido da Compra Pública Innovadora.
• Calquera outra iniciativa que contribúa á xeración de novos nichos de mercado e emprego estábel asociado ás actividades económicas comprendidas nesta área
estratéxica de colaboración a través dun uso intensivo de coñecemento e tecnoloxía.
3. Estudo dos sectores produtivos para a súa presentación con relación ás áreas prioritarias da RIS3TGNP
Elaboración dunha matriz que relacione os tipos de actuacións coas características dos sectores produtivos da área do Minho en relación coas áreas
recursos/capacidades de coñecemento, así como as posibilidades de descubrimento empresarial innovador do sistema empresarial-emprendedor das distintas áreas
e actores na liña do que se fixo para a Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal. Na propia RIS3TGN (páxinas 45 e seguintes) realízase unha selección tanto de
especializacións de sectores produtivos como de especialización tecnolóxica e científica. As áreas de especialización de Galicia e o Norte de Portugal, parecen escritas
para cada unha delas por separado -non se armoniza terminoloxia e semántica de contidos- e son as seguintes no eido dos sectores produtivos:
1. Galicia
• Sectores primarios: agricultura, gandeiría, silvicultura, sector madeireiro e pesca; entre eles, destaca o sector pesqueiro en termos de especialización relativa.
• Industrias extractivas.
• Sector enerxético.
• Pedra natural.
• Sector de fbricación de material de transporte, que inclúe o sector da automoción e o da construción Naval.
• Sector da industria téxtil e confección.
• Actividades sanitarias e servizos sociais, actividades relacionadas coa calidade de vida e benestar das persoas.
2. Norte de Portugal
• Sector da construción.
• Sector da moda.
• Sector da saúde e dispositivos médicos.
• TICs.
• Metalurxia e metalmecánica.
• Máquinas e equipamentos.
• Industrias agroalimentarias.
• Enerxía.
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SECTORES PRODUTIVOS
Francisco Carballo Cruz (Universidade do Minho)
 No ámbito da actividade produtiva, o territorio do Miño/Minho presenta un conxunto de FORTALEZAS:
- Proximidade de empresas de tamaño significativo con potencial de tracción.
- Dinamismo significativo dun grupo de medianas empresas, altamente competitivo nos mercados nacionais e nalgúns mercados externos.
- Existencia dalgunha capacidade de traballo en rede, de xeito que se forman sistemas produtivos con relacións verticais e horizontais entre axentes.
- Nalgúns sectores, a aparición de PEMEs que apostan pola innovación co obxectivo de aumentaren a posición das súas producións no mercado.
- Existencia de iniciativas separadas para aumentar o valor engadido local nos sectores extractivo e agrícola.
- Nalgúns sectores, existen vínculos entre o tecido produtivo e as entidades dos sistemas científicos e tecnolóxicos nacionais.
- Nalgúns sectores, alta especialización laboral e bos niveis de formación de recursos de nivel superior.
- Existencia de oferta de infraestruturas para apoiar a actividade produtiva, a saber, parques industriais e infraestruturas loxísticas e de telecomunicacións.
- Clima moderado e dispoñibilidade de recursos naturais susceptíbeis de uso económico: enerxía, agricultura e minaria.
- Existencia de capital social e relacional que facilita a comunicación entre axentes políticos, económicos e sociais do territorio, independentemente da súa situación
no mesmo (ao norte ou sur do Miño/Minho).
 Entre os PUNTO DÉBILES deste territorio fronteirizo, no campo das actividades produtivas destacan os seguintes:
- A forte dependencia dun número limitado de sectores, tanto en termos de xeración de produtos como en creación de emprego. A relevancia do sector
automobilístico para a actividade económica da subrexión é moi significativa, tanto en termos directos como indirectos.
- Presenza significativa de sectores maduros no tecido produtivo.
- Problemas de dimensión empresarial e falta de cultura de colaboración entre empresas.
- Déficits de man de obra, en xeral, e xente nova en particular. Déficits de formación en determinadas funcións e profesións.
- Baixa mobilidade xeográfica dos traballadores fronte á fronteira, a pesar do progreso nos últimos anos.
 Tendo en conta a estrutura produtiva e as potencialidades do territorio do Miño/Minho, hai un conxunto de OPORTUNIDADES ligadas a:
- O bo desempeño de determinados segmentos dos mercados de produtos transformados no sector primario, a escala internacional, á procura de produtos
diferenciados con posicións medios en termos de prezos.
- A profunda reestruturación do sector do automóbil en termos de motorización, autonomía, modelos de negocio, incorporación de servizos, etc.
- A recuperación do sector da construción, que impulsa a demanda de produción do sector da rocha ornamental.
- Boas perspectivas para o procesamento de produtos do mar, conxelados ou non, como consecuencia da recuperación xeral do consumo doméstico e dos novos
hábitos de consumo doméstico.
- O potencial inexplorado de aproveitamento de complementariedades entre os territorios a norte e sur do Miño/Minho, resultantes de diferenzas en custos de
produción e contexto, réximes fiscais, dotación de infraestruturas e equipamentos, dispoñibilidade e cualificación da man de obra, entre outras.
- O potencial turístico a explorar en segmentos da industria de medio e alto valor engadido: residenciais, patrimoniais, gastronómicos, temáticos, deportivos e de
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aventura, entre outros.
- A desintegración das cadeas de valor nos sectores do sector de servizos, impulsada polas tecnoloxías da información e as comunicacións ea xeneralización dos
modelos de rede.
- A proximidade de boas infraestruturas portuarias (Vigo, Viana do Castelo e Leixões), que garanten a optimización das funcións loxísticas das empresas, e as boas
infraestruturas aeroportuarias (Sá Carneiro e Peinador), que poden contribuír á xestión eficiente de funcións de apoio e administración.
As principais AMEAZAS sobre as empresas e sectores do territorio obxectivo de diagnóstico son as seguintes:
- Nalgúns concellos e nalgunhas funcións, a crecente dificultade para dar resposta a ofertas de emprego cualificado, tanto no sector industrial como no de servizos ás
empresas.
- Nalgúns concellos e nalgunhas funcións, a crecente dificultade para cubrir postos de traballo operativos, por falta de man de obra ou pola súa falta de adecuación,
sobre todo no sector industrial.
- Nalgúns sectores, a forte competencia de empresas procedentes de terceiros países, especialmente de fóra da UE.
- A dificultade de facer que as empresas sexan máis complexas e cualificadas e aumentar a capacidade en actividades con maior valor engadido.
- O risco de conflito institucional, tácito ou expreso, derivado da deslocalización de empresas industriais do norte do Miño/Minho ao sur do Miño/Minho e da elevada
atractividade dos concellos portugueses de fronteira para a materialización de investimentos externos con impacto sobre a totalidade da bacía e hinterlands con grao
de diferenciación.
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MOBILIDADE E SERVIZOS E TURISMO SUSTENTÁBEL
Rubén Lois (Universidade de Santiago de Compostela)
As principais achegas foron as seguintes:

Sobre MOBILIDADE E SERVIZOS: incidir na co-gobernanza territorial
- Ferrocarril: mellora integral do tren, utilizando a liña Vigo-Porto como eixo vertebrador (empregar os apeadeiros alén das poucas paradas que actualmente se empregan nos
máis dos servizos existentes; desenvolver un verdadeiro servizo de cercanías)
- Estratexia de transporte á demanda (vans e outros) + microbuses. Loitar polas unificacións normativas, proxectos piloto, concesións transnacionais (España-Portugal) en
materia de transporte.
- Infraestrutura viaria suficiente (estradas, autoestradas, etc.)
- Impulso importante para as infraestruturas verdes
- Promocionar os servizos públicos partillados: educación, sanidade, centros de día, entre outros


TURISMO: igualmente, poñendo énfase na Co-gobernanza do espazo transfronteirizo
- O Miño/Minho como referente para«vender» España e Portugal. Destino a escala supralocal coa Raia como eixo (praias, río, patrimonio histórico-cultural)
- Incidir nunha oferta turística máis integrada
- Mercados obxectivo interesantes: resto de mercados ibéricos e Lisboa, principalmente

CULTURA E COMERCIO TRADICIONAL
J.A. Rio Fernandes (Universidade do Porto)
FEIRAS - COMERCIO:
- Non fixo: ambulante (actúa polo rural e territorios de difícil comunicación) e feiras (cabeceiras municipais)
- Fixo: pequeno estabelecemento
- De proximidade e carácter local con dispersión territorial, independente, de rúa, especializado
- Entrada forte de comercio de grandes áreas comerciais en certas zonas (Viana do Castelo)
- Especialización turismo de fóra en determinados lugares, con oferta de aloxamento e restauración (Valença)
CULTURA:
- Riqueza e diversidade do patrimonio material (arquitectura, igrexas, castelos, pazos, etc.) e inmaterial (danzas, cantares, festas, etc.)
- Historia con moita cohesión territorial
- Verán: encontro entre emigrados e poboación local
- Marca rexional
- Aumento do turismo foráneo
INDUSTRIA:
- Certa relevancia internacional
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8. TRABALLOS ESTRATÉXICOS PREVIOS
Desde un punto de vista estratéxico tres son os documentos previos existentes de referencia que se
teñen en conta para o aliñamento da Estratexia do Minho Transfronteirizo 2020:


RIS3T GALICIA – REXIÓN NORTE DE PORTUGAL



PLAN DE INVESTIMENTOS CONXUNTOS GALICIA-NORTE DE PORTUGAL



ESTRATEXIA E PLANO DE ACCIÓN “ALTO MINHO 2020”

Ademais dos documentos de referencia indicados, existen unha serie de documentos previos que se
inclúen na presente Estratexia, fundamentalmente pola relevancia que poden ter para alguna das súas
partes incluídas, mais non desde un punto de vista de marco estratéxico xeral. Son os seguintes:


PLAN DE ZONA RURAL DE PONTEVEDRA LESTE E SUR



PLAN ESTRATÉXICO DE TURISMO DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA 2017-2020



AXENDA ESTRATÉXICA DE COOPERACIÓN TRANSFRONTEIRIZA CERVEIRA–TOMIÑO

A continuación faise un breve resumo de cada un dos documentos indicados co obxectivo de evidenciar a
coherencia do posicionamento estratéxico actual, apoiado en moitos dos aspectos reflectidos neses
traballos estratéxicos previos.

8.1. RIS3T GALICIA-NORTE DE PORTUGAL
Co fin de promover o uso eficaz dos fondos estruturais e crear sinerxías entre as diferentes políticas
comunitarias, nacionais e rexionais no período 2014-2020, a Comisión Europea solicitou ás autoridades
nacionais e europeas preparar Estratexias de Especialización Intelixentes (RIS3). Sobre a base das dúas
RIS3 rexionais (Estratexia Rexionais de Especialización Intelixente de Galicia e Estratégia Regional de
Especialização Inteligente do Norte de Portugal), no mes de xullo de 2014 constituíuse entre a Comissão
de Coordenação da Região do Norte e a Axencia Galega de Innovación un grupo de traballo
transfronteirizo co obxectivo de definir as bases metodolóxicas para o proceso de elaboración dunha
Estratexia de Especialización Intelixente RIS3 conxunta para a Eurorrexión. A RIS3 da Eurorrexión definiu
un marco de cooperación estratéxica ante desafíos comúns para a mobilización de novas iniciativas e
proxectos, de xeito que se puidese facilitar a captación de fontes de financiamento en común.
A Estratexia de Especialización Intelixente Transfronteiriza Galicia-Norte de Portugal 2015-2020 (RIS3T
2015-2020) é, polo tanto, a resposta destas rexións para unha maior eficacia na utilización dos Fondos
Estruturais, o que posibilita a xeración de sinerxías entre as diferentes políticas da UE, nacionais e
rexionais, así como os investimentos públicos e privados, no novo período 2014-2020. Coa Estratexia
RIS3T, fixáronse seis áreas estratéxicas no ámbito da I+D, de colaboración conxunta e diferentes
actuacións prioritarias en cada unha das áreas indicadas. A continuación móstranse as áreas estratéxicas
das RIS3T Galicia-Norte de Portugal:
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ESTRATEXIA RIS3T GALICIA-NORTE DE PORTUGAL
ÁREAS ESTRATÉXICAS
Enerxías mariñas e biomasa
Agro-bio industria e alimentación
Industria transformadora (manufacturing)
Industria de mobilidade e aeronáutica
Industrias creativas, TICs e turismo
Saúde e envellecemento activo

8.2. PLAN DE INVESTIMENTOS CONXUNTOS GALICIA-NORTE DE PORTUGAL
O Plan de Investimentos Conxuntos (PIC) consiste nun documento estratéxico para a Eurorrexión GaliciaNorte de Portugal deseñado para o ciclo de programación financeira da Unión Europea 2014-2020. Nel
analízanse aspectos relacionados coa investigación, o desenvolvemento e a innovación, as tecnoloxías da
información e as comunicacións, a competitividade, a economía verde ou o cambio climático, entre
outros. Esta análise sustenta unha diagnose da situación da Eurorrexión que facilita a participación e
consecución de fondos europeos para o territorio de estudo.
Os obxectivos estratéxicos do PIC 2014-2020 quedan reflectidos no seguinte cadro:
PLAN DE INVESTIMENTOS CONXUNTOS DA EURORREXIÓN
GALICIA-NORTE DE PORTUGAL 2014-2020
OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS





Investigación, desenvolvemento e innovación
Competitividade, internacionalización e emprego
Proteción e uso eficiente do territorio e os seus recursos
Fortalecemento institucional e resiliencia social

8.3. PLAN DE ZONA RURAL DE PONTEVEDRA LESTE E SUR
O Plan de Zona Rural de Pontevedra Leste e Sur é un instrumento de planificación que se enmarca no
Programa de Desenvolvemento Rural Sustentábel (PDRS) de Galicia. O PDRS de Galicia é unha iniciativa
do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, en coordinación coa Xunta de Galicia, que
busca o desenvolvemento do medio rural galego de xeito sustentábel e que parte dunha análise e
diagnóstico sobre a situación do medio rural da zona obxecto do plan. A partir de aí vaise definindo unha
estratexia de desenvolvemento rural, de xeito que se especifican as áreas rurais delimitadas e propostas
para a súa aplicación na Comunidade Autónoma, os tipos de accións multisectoriais que se poden
implementar, o contido que deberían ter os Plans de Zona (como o de Pontevedra Leste e Sur) e a
determinación do marco de cooperación entre as Administracións Públicas que converxen ao medio rural
para a súa implementación.
Polo tanto, trátase dunha ferramenta de análise estratéxica na que se delimitan as accións a executar no
ámbito rural de actuación de forma precisa, estruturadas en diferentes eixos:
o

Actividade económica e emprego
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o

Infraestruturas e equipamentos básicos

o

Servizos e benestar social

o

Medio ambiente

8.4. PLAN ESTRATÉXICO DE TURISMO DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA 2017-2020
O Plan Estratéxico de Turismo da Provincia de Pontevedra 2017-2020 consiste no documento de
planificación estratéxica para o sector turístico desta área xeográfica e administrativa. Mediante el, a
Deputación de Pontevedra pretende impulsar a provincia como destino sustentábel nos eidos social,
económico e medioambiental.
O plan sintetiza o patrimonio natural e cultural do territorio e estabelece as diferentes liñas estratéxicas,
plans de actuación, acción e indicadores. As liñas estratéxicas marcadas son as seguintes:
1.

Xestión e gobernanza: optimización, eficiencia e coordinación.

2.

Estruturación da oferta orientada á demanda: creación de plans de produtos específicos.

3.

Excelencia no destino e no sector turístico.

4.

Plan de promoción dirixido a segmentos da demanda actuais e potenciais.

5.

Apoio á comercialicación do destino Rías Baixas.

8.5. AXENDA ESTRATÉXICA DE COOPERACIÓN TRANSFRONTEIRIZA CERVEIRA–TOMIÑO
A Estratexia de Cooperación Transfronteiriza Cerveira-Tomiño, estabelecida entre a Câmara Municipal de
Vila Nova da Cerveira e o Concello de Tomiño, nace para fixar as liñas de actuación conxuntas para o
desenvolvemento deses territorios. Toda a Estratexia queda enmarcada no contexto eurorrexional
Galicia-Norte de Portugal e realízase baixo o marco da Estratexia Europa 2020. Alén das liñas de
actuación, o documento contén os eixos estratéxicos e as prioridades operativas, de xeito que define os
proxectos de financiación e execución segundo as prioridades estabelecidas e as oportunidades de
financiamento dos distintos programas europeos.
A Estratexia estabelece os seguintes catro eixos estratéxicos:
o

Eixo 1: o río/rio Miño/Minho, un recurso común a potenciar

o

Eixo 2: mobilidade transfronteiriza e desenvolvemento territorial sustentábel

o

Eixo 3: xestión partillada dos servizos e equipamentos públicos locais

o

Eixo 4: un desenvolvemento económico desde a cooperación intelixente

8.6. ESTRATEXIA E PLAN DE ACCIÓN “ALTO MINHO 2020”
A Estratexia e Plan de Acción “Alto Minho 2020” é un documento destinado ao desenvolvemento
territorial do âmbito de estudo que pretende reflectir un consenso de visión para o territorio rexional do
Alto Minho, coas súas prioridades de desenvolvemento e as principais iniciativas ou proxectos para ser
concretados de cara ao ano 2020.

P á x i n a 89 | 120

O documento foi traballado de forma participada e colaborativa. Pretende presentar o posicionamento
nacional e internacional do Alto Minho. O seu encadramento estratéxico foi estabelecido en función das
indicacións e prioridades da programación estrutural 2014-2020, de xeito que se dese especificada unha
visión coherente para o territorio de cara ao futuro máis próximo.
A Estratexia desenvolve diferentes eixos temáticos orientados, que se indican no seguinte cadroi a modo
de resumo:
ESTRATEXIA CIM
EIXOS TEMÁTICOS





Competitividade
Atractivo
Conectividade
Resiliencia

Principalmente, en relación á mellora da competitividade, estabelecéronse como obxectivos principais a
valorización dos recursos endóxenos e a articulación rexional e sectorial. Por outro lado, o atractivo
centrouse en estruturar produtos de localización residencial, turísticos e de localización empresarial, de
xeito que o Alto Minho acade atractividade a escala global.

En canto á conectividade, os obxectivos foron enfocados cara á conxugación de infraestruturas e servizos
para a promoción da mobilidade das persoas, para a mobilidade dos bens e dos contidos e para incentivar
a apertura ao ámbito internacional e ao estabelecemento de plataformas colaborativas. Por último, a
resiliencia incidiu na vía sustentábel, da cohesión e da competitividade.
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9. DIAGNÓSTICO
O diagnóstico subxacente ao desenvolvemento da Estratexia e do seu plan de acción e investimentos céntrase nos seguintes temas de referencia, en coherencia cos
apartados anteriores do presente documento:


Sectores produtivos.



Comunidades de traballo locais e redes de goberno transfronteirizas.



Mobilidade e servizos partillados.



Turismo sustentábel no Río Miño/Rio Minho.



Cultura e comercio tradicional (patrimonio inmaterial, comercio local e feiras locais).

Así pois, o diagnóstico realízase mediante cinco DAFOs.
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SECTORES PRODUTIVOS
DEBILIDADES







A forte dependencia dun número limitado de sectores (en termos de xeración de produtos e
creación de emprego). A relevancia do sector do automóbil para a actividade económica da
subrexión (en termos directos e indirectos)
Presenza significativa de sectores maduros no tecido produtivo
Problemas de dimensión empresarial e falta de cultura de colaboración entre empresas
Déficits laborais en xeral, e de mozos en particular
Dificultades formativas en determinadas funcións e profesións
Baixa mobilidade xeográfica dos traballadores fronte á fronteira, a pesar do progreso nos últimos
anos

AMEAZAS






FORTALEZAS











Proximidade de empresas de tamaño significativo con potencial de tracción
Considerábel dinamismo dun grupo de medianas empresas, altamente competitivo nos mercados
nacionais e nalgúns mercados externos
Existencia dalgunha capacidade de traballo en rede, de xeito que se dan formado sistemas
produtivos con relacións verticais e horizontais entre axentes
Nalgúns sectores, a aparición das PEMEs que se centran na innovación co fin de aumentar a posición
das súas producións no mercado
Existencia de iniciativas separadas para aumentar o valor engadido local nos sectores extractivo e
agrícola
Nalgúns sectores, existen vínculos entre o tecido produtivo e as entidades dos sistemas científicos e
tecnolóxicos nacionais
Nalgúns sectores, habilidades laborais elevadas e bos niveis de formación superior
Existencia de subministración de infraestruturas para apoiar a actividade produtiva, a saber, parques
industriais e infraestruturas loxísticas e de telecomunicacións
Clima moderado e dispoñibilidade de recursos naturais susceptíbeis de uso económico (enerxía,
agricultura e minería)
Existencia de capital social e relacional que facilita a comunicación entre axentes políticos,
económicos e sociais do territorio, independentemente da súa ubicación

Nalgúns concellos e nalgunhas funcións, a crecente dificultade para dar resposta a ofertas de
emprego cualificado (sector industrial e de servizos ás empresas)
Nalgúns concellos e nalgunhas funcións, a crecente dificultade para cubrir postos de traballo
operativos, por falta de man de obra ou por falta de adecuación da mesma, sobre todo no sector
industrial
En determinados sectores, a forte competencia de empresas procedentes de terceiros países,
especialmente de fóra da UE
A dificultade para complexificar e cualificar a oferta das empresas e aumentar a capacidade en
actividades de maior valor engadido
O risco de conflito institucional, tácito ou expreso, derivado da deslocalización de empresas
industriais do Norte do Miño/Minho ao Sur do Miño/Minho e da elevada atractividade dos concellos
portugueses de fronteira para a materialización de investimentos externos con impacto sobre a
totalidade da bacía e hinterlands con grao de diferenciación

OPORTUNIDADES










O bo funcionamento de determinados segmentos dos mercados de produtos transformados do
sector primario, a escala internacional, que buscan produtos diferenciados con posicionamentos
medios, en termos de prezos
A profunda reestruturación do sector do automóbil -en termos de motorización, autonomía,
modelos de negocio, incorporación de servizos, etc.
A recuperación do sector da construción, que impulsa a demanda de produción do sector da rocha
ornamental
As boas perspectivas para o sector da transformación de produtos do mar, conxelados ou non, como
consecuencia da recuperación xeral do consumo das familias e dos novos hábitos de consumo
doméstico
O potencial inexplorado de aproveitamento de complementariedades entre os territorios a Norte e
a Sur do Miño/Minho, resultantes de diferenzas en custos de produción e contexto, réximes fiscais,
dotación de infraestruturas e equipamentos, dispoñibilidade e cualificación da man de obra, entre
outras
O potencial turístico por explotar en segmentos da industria de valor engadido medio e alto
(residencial, patrimonial, gastronómico, temático, deportivo e de aventura, entre outros)
A desintegración das cadeas de valor nos sectores de servizos, impulsada polas tecnoloxías da
información e as comunicacións e a xeneralización dos modelos de rede
A proximidade de boas infraestruturas portuarias (Vigo, Viana do Castelo e Leixões), que garanten a
optimización das funcións loxísticas das empresas, e as boas infraestruturas aeroportuarias (Sá
Carneiro e Peinador), que poden contribuír á xestión eficiente de funcións de apoio e administración
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GOBERNANZA
DEBILIDADES













AMEAZAS

Estrutura asociativa débil
Ausencia real de redes e parcerías consolidadas alén de candidaturas a
proxectos europeos
Desarticulación de políticas entre os niveis administrativos
Falta de dinámicas de cooperación entre as entidades privadas e públicas
Inexistencia dunha visión integral do territorio do RÍO MIÑO/RIO MINHO
Setor privado pouco identificado coas iniciativas públicas
Proliferación de organizacións que leva á dispersión da información
Poucas conexións institucionais estábeis
FORTALEZAS



Constitución da AECT RÍO MINHO
Existencia de redes e experiencias partillada na cooperación transfronteiriza
desde hai décadas
Bos exemplos de cooperación transfronteiriza materializados en acordos e
proxectos comúns
Existencia de parcerías institucionais (conexións entre a CIM Alto Minho e a
Deputación de Pontevedra)







Falta de sensibilización dalgunhas entidades públicas e privadas para
traballar de forma cooperativa
A división administrativa e a existencia de múltiples actores políticoadministrativos descoordinados dificulta a definición dunha estratexia de
desenvolvemento común
Baixa cooperación interinstitucional a nivel vertical (institucións locais,
rexionais e nacionais)

OPORTUNIDADES



Consciencia da imporancia de existir unha maior
interinstitucional e dispoñibilidade actual das institucións
A xeografía favorece a cooperación transfronteiriza

cooperación
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MOBILIDADE E SERVIZOS PARTILLADOS
















DEBILIDADES
Diferentes normativas en materia de transporte
A rede viaria secundaria presenta algúns problemas de conservación e
mantemento
Diferenzas municipais de oferta de transporte público
Escasa oferta de transporte público nalgunhas zonas
Desconexión nas conexións e horarios de transporte que non facilitan a
mobilidade
Problemas de funcionamento das redes de comunicación (Internet,
principalmente) nalgúns puntos
FORTALEZAS
Infraestrutura viaria suficiente con excelente capilaridade
Rede viaria diversificada en bo estado de conservación e en termos de
seguridade (distancias de 1-2 horas dos principais centros urbanos da
Rexión Norte de Portugal e de Galicia)
Exisencia e funcionamento dunha via férrea que conecta Portugal e
Galicia
Ferry diario entre Caminha e A Guarda
Existencia de dous aeroportos internacionais nas proximidades (Porto e
Vigo)
Portos de relevancia internacional: Leixões e Vigo
Oferta de transporte público terrestre internacional cos principais
destinos de Europa

















AMEAZAS
As condicións meteorolóxicas no inverno poden dificultar a utilización
dalgunhas das vías da área interior da rexión
Elevados custos asociados á circulación nas autoestradas en Portugal
Sistemas de pagamento de peaxes non compatíbeis
Falta de modernización da via férrea
Falta de oferta en apeadeiros ferroviarios
Falta de servizos de cercanías ferroviarias

OPORTUNIDADES
Ferrocarril: mellora integral do tren, de xeito que se empregue a liña VigoPorto como un verdadeiro eixe: posta en servizo dos apeadeiros como
estacións e implantación dun sistema de cercanias ferroviarias
Impulso das infraestruturas verdes
Servizos públicos partillados: educación, sanidade, centros de día...
Estratexia de transporte á demanda (vans, outros...), complementados con
servizos de microbuses
Aproveitamento dos aeroportos internacionais de Porto e Vigo
Proximidade aos portos de Leixões e Vigo, importantes para os cruceiros
internacionais
Proximidade ao servizo do tren de alta velocidade en (entre?) Portugal e Galicia
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TURISMO SUSTENTÁBEL
DEBILIDADES














AMEAZAS






Oferta turística pouco integrada
Excesiva concentración xeográfica da oferta turística e cobertura asimétrica do territorio
Falta de innovación na oferta de restauración
Insuficiente coñecemento do territorio por parte dos empresarios turísticos (en particular,
do potencial dos produtos endóxenos)
Información turística insuficiente como destino integral
Ausencia dunha estratexia definida para o turismo sustentábel no RÍO MIÑO/RIO MINHO
Falta dunha marca propia e dunha estratexia promocional
Descoñecemento do territorio nos principais mercados internacionais (con excepción de
Portugal e Galicia)
Ausencia dunha política de marketing específica para o turismo sustentábel no RÍO
MIÑO/RIO MINHO
Non existe unha estratexia de comunicación e divulgación coordinada entre ambos os dous
lados do río/rio Miño/Minho
Non existe articulación e coordinación na produción e xestión dos contidos informativos e
promocionais nas páxinas web das diferentes entidades
Existencia de pouco material informativo e promocional do río/rio Miño/Minho
Inexistencia dunha axenda de eventos articulada entre concellos e outras entidades
promotoras de eventos

FORTALEZAS















Oferta de turismo de saúde consolidada
Existencia de circuítos turísticos relixiosos e culturais con gran relevancia
Oferta ampla e diversificada de servizos turísticos de calidade
Turismo rural de importancia
Oferta de empresas con actividades de turismo de natureza
Existencia de asociacións de empresarios que promoven o sector
Existencia dunha oferta museolóxica interesante
Feiras, festas, romarías, festivais e eventos con relevancia durante todo o ano
Contraste paisaxístico entre a montaña, os ríos e o mar, con diversos tipos de paisaxes nun
mesmo destino
Existencia de espazos con elevado valor ambiental
Oferta de praias marítimas e fluviais con alto valor turístico e natural
Existencia de infraestruturas e equipamentos para a práctica de diversas actividades
(náuticas, de interior…)
Oferta de ecopistas
Notoriedade e recoñecemento do río/rio Miño/Minho a nivel local (Norte de Portugal e
Galicia)

Falta de comunicación, coordinación e traballo en rede entre os axentes turísticos do territorio
Baixa formación especializada dos recursos humanos
Competencia exercida por outros destinos
Descoñecemento internacional do río/rio Miño/Minho
Problema dos lumes forestais que destrúen os valores naturais do territorio e descaracterizan a
paisaxe

OPORTUNIDADES














O río/rio Miño/Minho como referente para comercializar o turismo conxunto de España e Portugal
Fomentar a co-gobernanza turística e crear una marca rexional-local
Potenciar o destino RÍO MIÑO/RIO MINHO cara ao resto de mercados ibéricos e Lisboa, principalmente
Aumento anual do turismo foráneo
A tendencia do turismo a nivel mundial e europeo amosa como medra a demanda do turismo de
natureza e en espazos de valor ambiental recoñecido
Potenciar o turismo de natureza, o turismo náutico, o turismo gastronómico e enoturismo, o turismo de
saúde e benestar, o turismo histórico-cultural e o turismo de negocios
A construción dunha oferta turística integrada e de calidade
Proximidade aos Parques Nacionais de Illas Atlánticas de Galicia e da Peneda-Gerês, únicos Parques
Nacionais de Galicia e Portugal, respectivamente, e a outros destinos de turismo de natureza
Proximidade a destinos turísticos consolidados (Porto, Rías Baixas e Santiago de Compostela), que pode
favorecer o desenvolvemento turístico do RÍO MIÑO/RIO MINHO
Aproveitar as condicións excepcionais do territorio, que combina a litoralidade, o réxime fluvial e o
interior montañoso
A importancia dos Camiños de Santiago (costa e interior)
Aproveitar a existencia de rutas temáticas de carácter intermunicipal que potencien a creación de novas
e diversas opcións ligadas ás actividades económicas tradicionais (por exemplo, ao viñedo)
Aproveitar as liñas férreas desactivadas para usos turísticos
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CULTURA E COMERCIO TRADICIONAL
DEBILIDADES








Comercio ambulante que actúa polo rural e en territorios con difícil comunicación
Escasa valorización do saber-facer da poboación local e dos servizos prestados pola poboación
rural
Ausencia de estratexias de valorización do patrimonio
Deficiente sinalética interpretativa e cultural no territorio
Existencia de patrimonio cultural de relevancia histórica degradado
Uso inadecuado dos valores patrimoniais
Problemas de adecuación do horario de visita a algún elemento do patrimonio histórico
construído

AMEAZAS



Entrada forte de comercio de grandes áreas comerciais en certas zonas
O despoboamento dalgunhas aldeas típicas, así como o forte avellentamento dos seus
habitantes e, en consecuencia, perda do patrimonio cultural inmaterial asociado á vida nestes
lugares




Promocionar durante o verán encontros entre emigrados e poboación local
Ruralidade moderna como símbolo da singularidade do territorio, que conxuga a memoria e a
herdanza do pasado coa excelencia dun cosmopolitismo rural
Candidaturas a Patrimonio Mundial da Humanidade e outros recoñecementos internacionais

FORTALEZAS
















Historia con moitos elementos comúns
Patrimonio lingüístico común
Riqueza e diversidade do patrimonio material (arquitetura, igrexas, castelos...) e inmaterial
(danzas, cantares, festas...)
Feiras de gran relevancia
Importancia do pequeno estabelecemento de proximidade e carácter local con dispersión
territorial, independente, de rúa e especializado
Forte dinámica cultural promovida polas diversas asociacións recreativas e culturais que
contribúen para a revitalización e preservación das actividades tradicionais e para valorización
da cultura local
Preservación e valorización de innumerábeis festas e romarías de carácter lúdico-relixioso
(algunhas emblemáticas a nivel nacional), que contribúem para a revitalización das actividades
tradicionais, preservación da cultura e promoción do territorio
Diversidade e recoñecemento da cultura e das artes tradicionais do territorio
A oferta gastronómica tradicional distínguese como rica e variada, con pratos típicos de
excelencia e produtos de calidade recoñecidos
Presenza das DOPs Rías Baixas (lado galego) e Vinhos Verdes (lado portugués), ambas as dúas
con viño albariño/alvarinho de recoñecido prestixio internacional
Presenza de patrimonio cultural construído de elevado valor histórico e relevancia nacional, de
grande importancia para a actividade turística
Existencia de diversidade de recursos histórico-arqueolóxicos ligados aos ríos e ao mar
Existencia de aldeas que preservan un patrimonio ambiental e edificado interesante
Proximidade aos principais centros urbanos da Rexión Norte (Porto, Braga e Guimarães) e de
Galicia (Vigo, Ourense e Santiago de Compostela), o que facilita o acceso a un mercado de
proximidade de gran dimensión rapidamente accesíbel por via terrestre (superior a 3 millóns
de persoas)

OPORTUNIDADES
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10. ESTRATEXIA - PLAN DE ACCIÓN CONXUNTA E ALIÑAMENTOS ESTRATÉXICOS

ESTRATEXIA - PLAN DE ACCIÓN CONXUNTA SMARTMINHO
EIXOS ESTRATÉXICOS

DESCRICIÓN

SECTORES PRODUTIVOS

Potenciar as actividades produtivas primarias, secundarias e terciarias de forma innovadora e orientadas a un
desenvolvemento sustentábel

REDES DE GOBERNANZA

Crear instrumentos de goberno común do territorio transfronteirizo

MOBILIDADE E SERVIZOS PARTILLADOS
TURISMO SUSTENTÁBEL
CULTURA E COMERCIO TRADICIONAL

ESTRATEXIA RIS3T
GALICIA-NORTE DE PORTUGAL

Iniciar e favorecer a activación de servizos públicos partillados
Preservar e promocionar o patrimonio natural e cultural como garantía para desenvolver un turismo
sustentábel
Valorizar a cultura e o comercio como elemento inmaterial integrador para a sociedade do territorio
transfronteirizo

TRABALLOS ESTRATÉXICOS PREVIOS E PLAN DE ACCIÓN CONXUNTA SMARTMINHO
ESTRATEXIA - PLAN DE ACCIÓN
PLAN DE INVESTIMENTOS CONXUNTOS DA EURORREXIÓN
ESTRATEXIA CIM
GALICIA-NORTE DE PORTUGAL 2014-2020
CONXUNTA SMARTMINHO

ÁREAS ESTRATÉXICAS

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

EIXOS TEMÁTICOS

EIXOS ESTRATÉXICOS

ENERXÍAS MARIÑAS
E BIOMASA

INVESTIGACIÓN
DESENVOLVEMENTO E INNOVACIÓN

CONVERTER O ALTO MINHO
NUNHA REXIÓN MÁIS COMPETITIVA

SECTORES PRODUTIVOS

AGRO-BIO INDUSTRIA
E ALIMENTACIÓN

COMPETITIVIDADE E
INTERNACIONALIZACIÓN E EMPREGO

CONVERTER O ALTO MINHO
NUNHA REXIÓN MÁIS ATRATIVA

REDES DE GOBERNANZA

INDUSTRIA TRANSFORMADORA
(MANUFACTURING)

PROTECIÓN E USO EFICIENTE DO TERRITORIO
E OS SEUS RECURSOS

CONVERTER O ALTO MINHO
NUNHA REXIÓN MÁIS CONECTADA

MOBILIDADE E SERVIZOS
PARTILLADOS

INDUSTRIA DE MOBILIDADE
E AERONÁUTICA

FORTALECEMENTO INSTITUCIONAL
E RESILIENCIA SOCIAL

CONVERTER O ALTO MINHO
NUNHA REXIÓN MÁIS RESILIENTE

TURISMO SUSTENTÁBEL

INDUSTRIAS CREATIVAS
TIC E TURISMO

CULTURA E
COMERCIO TRADICIONAL

SAÚDE
E ENVELLECEMENTO ACTIVO
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10.1.

ESTRATEXIA - PLAN DE ACCIÓN CONXUNTA

10.1.1. Sectores produtivos

EIXO ESTRATÉXICO 1: SECTORES PRODUTIVOS
LIÑA DE ACCIÓN 1.1

SECTOR PRIMARIO

PROXECTO ÁNCORA 1.1.1

Xestionar un sistema efectivo de produción, control e limpeza da superficie agraria e forestal que elimine ou minimice os efectos dos
incendios

PROXECTO ÁNCORA 1.1.2

Xerar mecanismos facilitadores do uso dos terreos abandonados e crear economías de escala nas explotacións

PROXECTO ÁNCORA 1.1.3

Impulsar a marca de calidade RÍO MIÑO/RIO MINHO, de xeito que se favoreza a creación de valor, particularmente no sector agrario e na
pesca fluvial

OBXECTIVO
COMPLEMENTARIO 1.1.4

Organización de xornadas para a difusión de experiencias e de boas prácticas, que dean a coñecer proxectos de éxito no territorio ou que
poidan ser implantados con éxito

OBXECTIVO
COMPLEMENTARIO 1.1.5
OBXECTIVO
COMPLEMENTARIO 1.1.6

LIÑA DE ACCIÓN 1.2

Impulsar a cooperación entre proxectos das dúas beiras do río para acceder a novos mercados
Procurar o desenvolvemento de prácticas sustentábeis e creadoras de valor cos actores locais do territorio

INDUSTRIA

PROXECTO ÁNCORA 1.2.1

Aumentar a superficie utilizábel nos concellos de maior desenvolvemento industrial sen afectar o valor ambiental do río

OBXECTIVO
COMPLEMENTARIO 1.2.2

Nos concellos galegos é preciso axilizar os trámites de apertura e concesión de licenzas

PROXECTO ÁNCORA 1.2.3

Fomentar a homologación de títulos e da inserción laboral transfronteiriza seguindo as recomendacións do Eures-T

PROXECTO ÁNCORA 1.2.4

Crear programas para retornados á escala do territorio RÍO MIÑO/RIO MINHO que faciliten o regreso da poboación emigrada, singularmente
dos máis novos
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10.1.2. Redes de gobernanza

EIXO ESTRATÉXICO 2: REDES DE GOBERNANZA
LIÑA DE ACCIÓN 2.1

POSTA EN MARCHA DUN ORGANISMO PERMANENTE DE COOPERACIÓN TERRITORIAL (AECT RÍO MINHO)

PROXECTO ÁNCORA 2.1.1

A AECT RÍO MINHO debe actuar coma axencia de desenvolvemento do territorio, de xeito que consensúe a Estratexia e lidere a súa execución

PROXECTO ÁNCORA 2.1.2

A AECT RÍO MINHO debe actuar como instrumento para a consecución de fondos, nomeadamente de fondos europeos

PROXECTO ÁNCORA 2.1.3

A AECT RÍO MINHO debe actuar como executora de proxectos aproveitando a personalidade xurídica única e a capacidade de contratar

LIÑA DE ACCIÓN 2.2

INICIATIVAS BILATERAIS

OBXECTIVO
COMPLEMENTARIO 2.2.1

Tomar consciencia de residencia nas eurocidades, de xeito que se poña en valor a tarxeta eurocidadá/cartão eurocidão que debe permitir o
acceso nas mesmas condicións aos servizo públicos das administracións municipais transfronteirizas

PROXECTO ÁNCORA 2.2.2

Incrementar os acordos bilaterais pola vía da oferta conxunta da prestación de servizos

OBXECTIVO
COMPLEMENTARIO 2.2.3

Potenciar e favorecer os acordos para coordinar e compartir a oferta cultural e deportiva

OBXECTIVO
COMPLEMENTARIO 2.2.4

Avanzar na creación de concellos supramunicipais para xestionar ofertas conxuntas

PROXECTO ÁNCORA 2.2.5

Analizar o desenvolvemento do instrumento ITI (Investimentos Territoriais Integrados)
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10.1.3. Mobilidade e servizos partillados

EIXO ESTRATÉXICO 3: MOBILIDADE E SERVIZOS PARTILLADOS
LIÑA DE ACCIÓN 3.1
PROXECTO ÁNCORA 3.1.1
OBXECTIVO
COMPLEMENTARIO 3.1.2
OBXECTIVO
COMPLEMENTARIO 3.1.3
OBXECTIVO
COMPLEMENTARIO 3.1.4

COMUNICACIÓNS E MOBILIDADE
Realización dun estudo para optimizar o modo de comunicación permanente entre os concellos do esteiro do Miño/Minho
Completar a comunicación por autovía entre Tui e Goián
Solicitar ao goberno portugués completar a comunicación entra a A3 e a A28
Facilitar o enlace da A3 cos concellos de Melgaço e Monção e cos seus correspondentes galegos

OBXECTIVO
COMPLEMENTARIO 3.1.5

Verificar a realización do enlace por autovía da PLISAN coa A52

PROXECTO ÁNCORA 3.1.6

Aumentar o número de frecuencias do ferrocarril, de xeito que se facilite a conexión interior e a conexión con Porto e Vigo, na liña de
desenvolver un servizo de cercanías con paradas en todos os apeadeiros e altas frecuencias, en paralelo a un tren rápido Vigo-Porto que
só pare en Valença e Viana no territorio RÍO MIÑO/RIO MINHO

PROXECTO ÁNCORA 3.1.7

Promover fórmulas sustentábeis de mobilidade entre os concellos do territorio

LIÑA DE ACCIÓN 3.2

SERVIZOS PARTILLADOS

PROXECTO ÁNCORA 3.2.1

Facilitar acordos bilaterais para que os servizos municipais se presten en igualdade de condicións

OBXECTIVO
COMPLEMENTARIO 3.2.2

Impulsar acordos de ámbito estatal e autonómico (en Galicia) para facilitar o acceso aos servizos públicos, singularmente ao servizo de
saúde pública
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10.1.4. Turismo sustentábel

EIXO ESTRATÉXICO 4: TURISMO SUSTENTÁBEL
LIÑA DE ACCIÓN 4.1

SUSTENTABILIDADE

PROXECTO ÁNCORA 4.1.1

Promover o esteiro do Miño/Minho a candidatura de patrimonio natural da UNESCO

PROXECTO ÁNCORA 4.1.2

Promover o recoñecemento das actividades primarias que singularice o territorio: produtos agrarios e pesca de especies do río

OBXECTIVO
COMPLEMENTARIO 4.1.3

Procurar un uso do territorio e dos recursos naturais compatíbel co desenvolvemento dun turismo non masificado, que valora o
estado de coidado e conservación do territorio

OBXECTIVO
COMPLEMENTARIO 4.1.4

Promover o soterramento dos tendidos de cable (telefonía, eléctrico, fibra) para suprimir o seu impacto visual

LIÑA DE ACCIÓN 4.2
PROXECTO ÁNCORA 4.2.1
OBXECTIVO
COMPLEMENTARIO 4.2.2
PROXECTO ÁNCORA 4.2.3
OBXECTIVO
COMPLEMENTARIO 4.2.4

PROMOCIÓN
Desenvolver a marca RÍO MIÑO/RIO MINHO como referencia turística conxunta
Realizar a oferta conxunta sobre a base «Un destino, dous países»
Organizar a oferta conxunta de sendas verdes, patrimonio histórico, cultura, gastronomía e calquera outro recurso de interese turístico
Promover a formación de emprendedores en hostalaría e restauración, consonte a estratexia do territorio por un turismo sustentábel
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10.1.5. Cultura e comercio tradicional

EIXO ESTRATÉXICO 5: CULTURA E COMERCIO TRADICIONAL
LIÑA DE ACCIÓN 5.1
PROXECTO ÁNCORA 5.1.1
OBXECTIVO
COMPLEMENTARIO 5.1.2
PROXECTO ÁNCORA 5.1.3

LIÑA DE ACCIÓN 5.2

CULTURA
Estudar e pór en común catálogos de recursos de patrimonio cultural e histórico, material e inmaterial
Desenvolver unha consciencia de pasado e patrimonio común
Coordinar as actividades culturais para partillar, cando menos nunha lóxica bilateral entre concellos

COMERCIO TRADICIONAL

PROXECTO ÁNCORA 5.2.1

Fomentar o asociacionismo dos comerciantes e as accións conxuntas para visibilizar a oferta

PROXECTO ÁNCORA 5.2.2

Coordinar co comercio actividades e eventos de atracción aos concellos que complementen coa oferta comercial

OBXECTIVO
COMPLEMENTARIO 5.2.3

Favorecer a orixinalidade, a tradición, a modernización e a diferenciación dos comercios, para que teñan un maior atractivo sobre
ofertas alternativas
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10.2.

ALIÑAMENTOS ESTRATÉXICOS ENTRE A ESTRATEXIA RIS3T GALICIA-NORTE DE PORTUGAL E A ESTRATEXIA - PLAN DE ACCIÓN CONXUNTA

SMARTMINHO

ALIÑAMENTOS ESTRATÉXICOS ENTRE A ESTRATEXIA RIS3T GALICIA-NORTE DE PORTUGAL E O PLAN DE ACCIÓN CONXUNTA SMARTMINHO
ESTRATEXIA - PLAN DE ACCIÓN
CONXUNTA SMARTMINHO
EIXOS ESTRATÉXICOS

ENERXÍAS MARIÑAS
E BIOMASA

ESTRATEXIA RIS3T GALICIA-NORTE DE PORTUGAL
ÁREAS ESTRATÉXICAS
INDUSTRIA DE
AGRO-BIO INDUSTRIA
INDUSTRIA
INDUSTRIAS CREATIVAS
MOBILIDADE
E ALIMENTACIÓN
TRANSFORMADORA
TIC E TURISMO
E AERONÁUTICA

SAÚDE E
ENVELLECEMENTO
ACTIVO

SECTORES PRODUTIVOS

REDES DE GOBERNANZA

MOBILIDADE E SERVIZOS
PARTILLADOS

TURISMO SUSTENTÁBEL

CULTURA E
COMERCIO TRADICIONAL
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Da análise das relacións e aliñamentos estratéxicos entre a Estratexia RIS3T Galicia-Norte de Portugal e a
Estratexia - Plan de Acción Conxunta SmartMinho pódense extraer as seguintes conclusións:



O eixo estratéxico referido aos sectores produtivos da Estratexia - Plano de Acción Conxunta
SmartMinho presenta aliñamentos con todas as áreas estratéxicas da Estratexia RIS3T GaliciaNorte de Portugal agás coa saúde e o envellecemento activo.



O eixo estratéxico referido ás redes de gobernanza da Estratexia - Plan de Acción Conxunta
SmartMinho presenta aliñamentos con todas as áreas estratéxicas da Estratexia RIS3T GaliciaNorte de Portugal.



O eixo estratéxico referido á mobilidade e os servizos partillados da Estratexia - Plan de Acción
Conxunta SmartMinho presenta aliñamentos coas áreas estratéxicas de industria de mobilidade
e aeronáutica e industrias creativas, TICs e turismo da Estratexia RIS3T Galicia-Norte de Portugal.



O eixo estratéxico referido ao turismo sustentábel da Estratexia - Plan de Acción Conxunta
SmartMinho presenta aliñamentos coas áreas estratéxicas da agro-bio industria e alimentación e
industrias creativas, TICs e turismo da Estratexia RIS3T Galicia-Norte de Portugal agás coa saúde
e o envellecemento activo.



O eixo estratéxico referido á cultura e comercio tradicional da Estratexia - Plan de Acción
Conxunta SmartMinho presenta aliñamentos unicamente coa área estratéxica das industrias
creativas, TICs e turismo da Estratexia RIS3T Galicia-Norte de Portugal agás coa saúde e o
envellecemento activo.

Nos seguintes cadros analízanse os aliñamentos entre os diferentes proxectos áncora e os proxectos
considerados complementarios, dentro das diferentes liñas de acción da cada eixo estratéxico da
Estratexia - Plan de Acción Conxunta SmartMinho e a súa relación e aliñamento coas áreas estratéxicas da
Estratexia

RIS3T

Galicia-Norte

de

Portugal.
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ESTRATEXIA RIS3T GALICIA-NORTE DE PORTUGAL

ESTRATEXIA - PLAN DE ACCIÓN CONXUNTA SMARTMINHO
EIXOS
ESTRATÉXICOS

LIÑAS DE
ACCIÓN

SECTOR
PRIMARIO

SECTORES
PRODUTIVOS

INDUSTRIA

PROXECTOS ÁNCORA
OBXECTIVOS COMPLEMENTARIOS

ÁREAS ESTRATÉXICAS
ENERXÍAS MARIÑAS
E BIOMASA

AGRO-BIO INDUSTRIA
E ALIMENTACIÓN

INDUSTRIA
TRANSFORMADORA

INDUSTRIA DE
MOBILIDADE
E AERONÁUTICA

INDUSTRIAS
CREATIVAS
TIC E TURISMO

SAÚDE E
ENVELLECEMENTO
ACTIVO

Xestionar un sistema efectivo de produción,
control e limpeza da superficie agraria e forestal
que elimine ou minimice os efectos dos incendios
Xerar mecanismos facilitadores do uso dos
terreos abandonados e crear economías de
escala nas explotacións
Impulsar a marca de calidade RÍO MIÑO/RIO
MINHO, de xeito que se favoreza a creación de
valor, particularmente no sector agrario e na
pesca fluvial
Organización de xornadas para a difusión de
experiencias e de boas prácticas, dando a
coñecer proxectos de éxito no territorio ou que
podan ser implantados con éxito
Impulsar a cooperación entre proxectos das
dúas beiras do río para acceder a novos
mercados
Procurar o desenvolvemento de prácticas
sostibles e creadoras de valor cos actores locais
do territorio
Aumentar a superficie utilizable nos concellos de
maior desenvolvemento industrial sen afectar ao
valor ambiental do río
Nos concellos galegos é preciso axilizar os
trámites de apertura e concesión de licenzas
Fomentar a homologación de títulos e da
inserción laboral transfronteiriza seguindo as
recomendacións do Eures-T
Crear programas para retornados á escala do
territorio RÍO MIÑO/RIO MINHO que faciliten o
regreso da poboación emigrada, singularmente
dos máis novos
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ESTRATEXIA RIS3T GALICIA-NORTE DE PORTUGAL

ESTRATEXIA - PLAN DE ACCIÓN CONXUNTA SMARTMINHO
EIXOS
ESTRATÉXICOS

LIÑAS DE
ACCIÓN

AECT RÍO MINHO

REDES DE
GOBERNANZA

INICIATIVAS
BILATERAIS

PROXECTOS ÁNCORA
OBXECTIVOS COMPLEMENTARIOS

ÁREAS ESTRATÉXICAS
ENERXÍAS MARIÑAS
E BIOMASA

AGRO-BIO INDUSTRIA
E ALIMENTACIÓN

INDUSTRIA
TRANSFORMADORA

INDUSTRIA DE
MOBILIDADE
E AERONÁUTICA

INDUSTRIAS
CREATIVAS
TIC E TURISMO

SAÚDE E
ENVELLECEMENTO
ACTIVO

A AECT RÍO MINHO debe actuar coma axencia
de
desenvolvemento
do
territorio,
consensuando a axenda estratéxica e
executándoa
A AECT RÍO MINHO debe actuar como
instrumento para a consecución de fondos,
nomeadamente de fondos europeos
A AECT RÍO MINHO debe actuar coma
executora de proxectos aproveitando a
personalidade xurídica única e a capacidade
de contratar
Tomar conciencia de residencia en
eurocidades, poñendo en valor a carta de
residencia, favorecendo o acceso nas
mesmas condicións aos servizo públicos das
diferentes
administracións municipais
transfronteirizas
Incrementar os acordos bilaterais pola vía da
oferta conxunta da prestación de servizos
Potenciar e favorecer os acordos para
coordinar e compartir a oferta cultural e
deportiva
Avanzar na creación de concellos
supramunicipais para xestionar ofertas
conxuntas
Implementar unha área ITI (Investimentos
Territoriais Integrados)
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ESTRATEXIA RIS3T GALICIA-NORTE DE PORTUGAL

ESTRATEXIA - PLAN DE ACCIÓN CONXUNTA SMARTMINHO
EIXOS
ESTRATÉXICOS

LIÑAS DE
ACCIÓN

PROXECTOS ÁNCORA
OBXECTIVOS COMPLEMENTARIOS

ÁREAS ESTRATÉXICAS
ENERXÍAS MARIÑAS
E BIOMASA

AGRO-BIO INDUSTRIA
E ALIMENTACIÓN

INDUSTRIA
TRANSFORMADORA

INDUSTRIA DE
MOBILIDADE
E AERONÁUTICA

INDUSTRIAS
CREATIVAS
TIC E TURISMO

SAÚDE E
ENVELLECEMENTO
ACTIVO

Realización dun estudo para optimizar o
modo de comunicación permanente entre os
concellos do esteiro do Miño/Minho
Completar a comunicación por autovía entre
Tui e Goián
Solicitar ao goberno portugués completar a
comunicación entra a A3 e a A28

COMUNICACIÓNS E
MOBILIDADE
MOBILIDADE E
SERVIZOS
PARTILLADOS

SERVIZOS
PARTILLADOS

Facilitar o enlace da A3 cos concellos de
Melgaço e Monção e cos seus
correspondentes galegos
Verificar a realización do enlace por autovía
da Plisan coa A52
Aumentar o número de frecuencias do
ferrocarril, facilitando a conexión interior e a
conexión con Porto e Vigo
Promover fórmulas sostibles de mobilidade
entre os concellos do territorio
Facilitar acordos bilaterais para que os
servizos municipais se presten en igualdade
de condicións
Impulsar acordos de ámbito estatal e
autonómico para facilitar o acceso aos
servizos públicos, singularmente ao servizo
de saúde pública
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ESTRATEXIA RIS3T GALICIA-NORTE DE PORTUGAL

ESTRATEXIA - PLAN DE ACCIÓN CONXUNTA SMARTMINHO
EIXOS
ESTRATÉXICOS

LIÑAS DE
ACCIÓN

SUSTENTABILIDADE

TURISMO
SUSTENTÁBEL

PROXECTOS ÁNCORA
OBXECTIVOS COMPLEMENTARIOS

ÁREAS ESTRATÉXICAS
ENERXÍAS MARIÑAS
E BIOMASA

AGRO-BIO INDUSTRIA
E ALIMENTACIÓN

INDUSTRIA
TRANSFORMADORA

INDUSTRIA DE
MOBILIDADE
E AERONÁUTICA

INDUSTRIAS
CREATIVAS
TIC E TURISMO

SAÚDE E
ENVELLECEMENTO
ACTIVO

Promover o esteiro do Miño/Minho a
candidatura de patrimonio natural da
UNESCO
Promover o recoñecemento de actividade
primaria que singularice o territorio: produtos
agrarios e pesca de especies do río
Procurar un uso do espazo e dos recursos
naturais compatible co desenvolvemento
dun turismo non masificado, que valora o
estado de coidado e conservación do
territorio
Promover o soterramento dos tendidos de
cable (telefonía, eléctrico, fibra) para
suprimir o seu impacto visual
Desenvolver a marca RÍO MIÑO/RIO MINHO
como referencia turística conxunta
Realizar a oferta conxunta sobre a base de
“Un destino, dous países”

PROMOCIÓN

Organizar a oferta conxunta de sendas
verdes, patrimonio histórico, cultura,
gastronomía e calquera outro recurso de
interese turístico
Promover a formación de emprendedores en
hostalaría e restauración, consonte á
estratexia do territorio por un turismo
sostible

P á x i n a 108 | 120

ESTRATEXIA RIS3T GALICIA-NORTE DE PORTUGAL

ESTARTEXIA - PLAN DE ACCIÓN CONXUNTA SMARTMINHO
EIXOS
ESTRATÉXICOS

LIÑAS DE
ACCIÓN

CULTURA

CULTURA E
COMERCIO
TRADICIONAL
COMERCIO
TRADICIONAL

PROXECTOS ÁNCORA
OBXECTIVOS COMPLEMENTARIOS

ÁREAS ESTRATÉXICAS
ENERXÍAS MARIÑAS
E BIOMASA

AGRO-BIO INDUSTRIA
E ALIMENTACIÓN

INDUSTRIA
TRANSFORMADORA

INDUSTRIA DE
MOBILIDADE
E AERONÁUTICA

INDUSTRIAS
CREATIVAS
TIC E TURISMO

SAÚDE E
ENVELLECEMENTO
ACTIVO

Estudar e poñer en común catálogos de
recursos de patrimonio cultural e histórico,
material e inmaterial
Desenvolver unha conciencia de pasado e
patrimonio común
Coordinar as actividades culturais para
compartir, cando menos nunha lóxica
bilateral entre concellos
Fomentar o asociacionismo dos comerciantes
e as accións conxuntas para visibilizar a oferta
Coordinar co comercio actividades e eventos
de
atracción
aos
concellos
que
complementen coa oferta comercial
Favorecer a orixinalidade, a tradición, a
modernización e a diferenciación dos
comercios, para que teñan un maior
atractivo sobre ofertas alternativas
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10.3.
ALIÑAMENTOS ESTRATÉXICOS ENTRE O PLAN DE INVESTIMENTOS CONXUNTOS
DA EURORREXIÓN GALICIA-NORTE DE PORTUGAL E A ESTRATEXIA-PLAN DE ACCIÓN
CONXUNTA SMARTMINHO
ALIÑAMENTOS ESTRATÉXICOS ENTRE O PLAN DE INVESTIMENTOS CONXUNTOS DA EURORREXIÓN GALICIA-NORTE DE
PORTUGAL E O PLAN DE ACCIÓN CONXUNTA SMARTMINHO
PLAN DE INVESTIMENTOS CONXUNTOS DA EURORREXIÓN GALICIA-NORTE DE PORTUGAL 2014-2020
ESTRATEXIA - PLAN DE
ACCIÓN CONXUNTA
OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS
SMARTMINHO
EIXOS ESTRATÉXICOS

INVESTIGACIÓN
DESENVOLVEMENTO E
INNOVACIÓN

COMPETITIVIDADE
INTERNACIONALIZACIÓN
E EMPREGO

PROTECIÓN E USO
EFICIENTE DO TERRITORIO
E
OS SEUS RECURSOS

FORTALECEMENTO
INSTITUCIONAL E
RESILIENCIA SOCIAL

SECTORES PRODUTIVOS
REDES DE GOBERNANZA
MOBILIDADE E SERVIZOS
PARTILLADOS
TURISMO SUSTENTÁBEL
CULTURA E
COMERCIO TRADICIONAL

Da análise dos aliñamentos estratéxicos entre a ESTRATEXIA - PLAN DE ACCIÓN CONXUNTA
SMARTMINHO e o PLAN DE INVESTIMENTOS CONXUNTOS DA EURORREXIÓN GALICIA-NORTE DE
PORTUGAL 2014-2020 pódese concluír que todos os eixos estratéxicos do primeiro contan con algún tipo
de aliñamento cos diferentes obxectivos estratéxicos do segundo.
Nos seguintes cadros analízane os aliñamentos entre os diferentes proxectos áncora e os proxectos
considerados complementarios, dentro das diferentes liñas de acción de cada eixo estratéxico da
ESTRATEXIA - PLAN DE ACCIÓN CONXUNTA SMARTMINHO e a súa relación e aliñamento cos obxectivos
estratéxicos do PLAN DE INVESTIMENTOS CONXUNTOS DA EURORREXIÓN GALICIA-NORTE DE PORTUGAL
2014-2020.
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ESTRATEXIA - PLAN DE ACCIÓN CONXUNTA SMARTMINHO

EIXOS ESTRATÉXICOS

LIÑAS DE
ACCIÓN

PROXECTOS ÁNCORA
OBXECTIVOS COMPLEMENTARIOS

PLAN DE INVESTIMENTOS CONXUNTOS DA EURORREXIÓN
GALICIA-NORTE DE PORTUGAL 2014-2020
OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS
INVESTIGACIÓN,
DESENVOLVEMENTO E
INNOVACIÓN

COMPETITIVIDADE
INTERNACIONALIZACIÓN
E EMPREGO

PROTECIÓN E USO
EFICIENTE DO
TERRITORIO E OS SEUS
RECURSOS

FORTALECEMENTO
INSTITUCIONAL
E RESILIENCIA SOCIAL

Xestionar un sistema efectivo de produción, control e limpeza da
superficie agraria e forestal que elimine ou minimice os efectos
dos incendios
Xerar mecanismos facilitadores do uso dos terreos abandonados e
crear economías de escala nas explotacións

SECTOR PRIMARIO

SECTORES PRODUTIVOS

INDUSTRIA

Impulsar a marca de calidade RÍO MIÑO/RIO MINHO, de xeito que
se favoreza a creación de valor, particularmente no sector agrario
e na pesca fluvial
Organización de xornadas para a difusión de experiencias e de
boas prácticas, dando a coñecer proxectos de éxito no territorio
ou que podan ser implantados con éxito
Impulsar a cooperación entre proxectos das dúas beiras do río
para acceder a novos mercados
Procurar o desenvolvemento de prácticas sostibles e creadoras
de valor cos actores locais do territorio
Aumentar a superficie utilizable nos concellos de maior
desenvolvemento industrial sen afectar ao valor ambiental do río
Nos concellos galegos é preciso axilizar os trámites de apertura e
concesión de licenzas
Fomentar a homologación de títulos e da inserción laboral
transfronteiriza seguindo as recomendacións do Eures-T
Crear programas para retornados á escala do territorio RÍO
MIÑO/RIO MINHO que faciliten o regreso da poboación emigrada,
singularmente dos máis novos
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PLAN DE INVESTIMENTOS CONXUNTOS DA EURORREXIÓN
GALICIA-NORTE DE PORTUGAL 2014-2020

ESTRATEXIA - PLAN DE ACCIÓN CONXUNTA SMARTMINHO

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS
PROXECTOS ÁNCORA
EIXOS ESTRATÉXICOS

LIÑAS DE ACCIÓN
OBXECTIVOS COMPLEMENTARIOS

AECT RÍO MINHO

REDES DE
GOBERNANZA
INICIATIVAS
BILATERAIS

INVESTIGACIÓN,
DESENVOLVEMEN
TO E INNOVACIÓN

COMPETITIVIDADE
INTERNACIONALIZACIÓN
E EMPREGO

PROTECIÓN E USO
EFICIENTE DO TERRITORIO
E OS SEUS RECURSOS

FORTALECEMENTO
INSTITUCIONAL
E RESILIENCIA SOCIAL

A AECT RÍO MINHO debe actuar coma axencia de desenvolvemento do territorio,
consensuando a axenda estratéxica e executándoa
A AECT RÍO MINHO debe actuar como instrumento para a consecución de fondos,
nomeadamente de fondos europeos
A AECT RÍO MINHO debe actuar coma executora de proxectos aproveitando a
personalidade xurídica única e a capacidade de contratar
Tomar conciencia de residencia en eurocidades, poñendo en valor a carta de
residencia, favorecendo o acceso nas mesmas condicións aos servizo públicos das
diferentes administracións municipais transfronteirizas
Incrementar os acordos bilaterais pola vía da oferta conxunta da prestación de
servizos
Potenciar e favorecer os acordos para coordinar e compartir a oferta cultural e
deportiva
Avanzar na creación de concellos supramunicipais para xestionar ofertas
conxuntas
Implementar unha área ITI (Investimentos Territoriais Integrados)
Realización dun estudo para optimizar o modo de comunicación permanente entre
os concellos do esteiro do Miño/Minho
Completar a comunicación por autovía entre Tui e Goián
Solicitar ao goberno portugués completar a comunicación entra a A3 e a A28

MOBILIDADE
E SERVIZOS
PARTILLADOS

COMUNICACIÓNS E
MOBILIDADE

Facilitar o enlace da A3 cos concellos de Melgaço e Monção e cos seus
correspondentes galegos
Verificar a realización do enlace por autovía da Plisan coa A52
Aumentar o número de frecuencias do ferrocarril, facilitando a conexión interior e a
conexión con Porto e Vigo
Promover fórmulas sostibles de mobilidade entre os concellos do territorio

SERVIZOS
PARTILLADOS

Facilitar acordos bilaterais para que os servizos municipais se presten en igualdade
de condicións
Impulsar acordos de ámbito estatal e autonómico para facilitar o acceso aos
servizos públicos, singularmente ao servizo de saúde pública
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ESTRATEXIA - PLAN DE ACCIÓN CONXUNTA SMARTMINHO
EIXOS
ESTRATÉXICOS

PROXECTOS ÁNCORA
LIÑAS DE ACCIÓN
OBXECTIVOS COMPLEMENTARIOS

PLAN DE INVESTIMENTOS CONXUNTOS DA EURORREXIÓN
GALICIA-NORTE DE PORTUGAL 2014-2020
OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS
INVESTIGACIÓN,
DESENVOLVEMENTO
E INNOVACIÓN

COMPETITIVIDADE
INTERNACIONALIZACIÓN
E EMPREGO

PROTECIÓN E USO
EFICIENTE DO
TERRITORIO E OS
SEUS RECURSOS

Promover o esteiro do Miño/Minho a candidatura de patrimonio natural da UNESCO

SUSTENTABILIDADE

TURISMO
SUSTENTÁBEL

Promover o recoñecemento de actividade primaria que singularice o territorio: produtos agrarios e
pesca de especies do río
Procurar un uso do espazo e dos recursos naturais compatible co desenvolvemento dun turismo
non masificado, que valora o estado de coidado e conservación do territorio
Promover o soterramento dos tendidos de cable (telefonía, eléctrico, fibra) para suprimir o seu
impacto visual
Desenvolver a marca RÍO MIÑO/RIO MINHO como referencia turística conxunta
Realizar a oferta conxunta sobre a base de “Un destino, dous países”

PROMOCIÓN

CULTURA

Organizar a oferta conxunta de sendas verdes, patrimonio histórico, cultura, gastronomía e calquera
outro recurso de interese turístico
Promover a formación de emprendedores en hostalaría e restauración, consonte á estratexia do
territorio por un turismo sostible
Estudar e poñer en común catálogos de recursos de patrimonio cultural e histórico, material e
inmaterial
Desenvolver unha conciencia de pasado e patrimonio común
Coordinar as actividades culturais para compartir, cando menos nunha lóxica bilateral entre
concellos
Fomentar o asociacionismo dos comerciantes e as accións conxuntas para visibilizar a oferta

CULTURA E
COMERCIO
TRADICIONAL
COMERCIO TRADICIONAL

Coordinar co comercio actividades e eventos de atracción aos concellos que complementen coa
oferta comercial
Favorecer a orixinalidade, a tradición, a modernización e a diferenciación dos comercios, para que
teñan un maior atractivo sobre ofertas alternativas
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FORTALECEMENTO
INSTITUCIONAL
E RESILIENCIA SOCIAL

10.4.
ALIÑAMENTOS ESTRATÉXICOS ENTRE A ESTRATEXIA “ALTO MINHO 2020” E A
ESTRATEXIA - PLAN DE ACCIÓN CONXUNTA SMARTMINHO

ALIÑAMENTOS ESTRATÉXICOS ENTRE A ESTRATEXIA “ALTO MINHO 2020”
E A ESTRATEXIA - PLAN DE ACCIÓN CONXUNTA SMARTMINHO
ESTRATEXIA “ALTO MINHO 2020”
EIXOS TEMÁTICOS

ESTRATEXIA - PLAN DE ACCIÓN
CONXUNTA SMARTMINHO
EIXOS ESTRATÉXICOS

COMPETITIVIDADE

ATRACTIVO

CONECTIVIDADE

RESILIENCIA

SECTORES PRODUTIVOS
REDES DE GOBERNANZA
MOBILIDADE E SERVIZOS PARTILLADOS
TURISMO SUSTENTÁBEL
CULTURA E
COMERCIO TRADICIONAL

Da análise dos aliñamentos estratéxicos entre a ESTRATEXIA - PLAN DE ACCIÓN CONXUNTA
SMARTMINHO e a ESTRATEXIA “ALTO MINHO 2020” pódese concluír que todos os eixos estratéxicos do
primeiro contan con algún tipo de aliñamento cos diferentes eixos temáticos do segundo.
Nos seguintes cadros analízanse os aliñamentos entre os diferentes proxectos áncora e os proxectos
considerados complementarios, dentro das diferentes liñas de acción de cada eixo estratéxico da
ESTRATEXIA - PLAN DE ACCIÓN CONXUNTA SMARTMINHO e a súa relación e aliñamento cos eixos
temáticos da ESTRATEXIA “ALTO MINHO 2020”.
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ESTRATEXIA “ALTO MINHO 2020”
EIXOS TEMÁTICOS

ESTRATEXIA - PLAN DE ACCIÓN CONXUNTA SMARTMINHO
PROXECTOS ÁNCORA
EIXOS ESTRATÉXICOS

LIÑAS DE ACCIÓN

COMPETITIVIDADE

ATRACTIVO

CONECTIVIDADE

RESILIENCIA

OBXECTIVOS COMPLEMENTARIOS

SECTOR PRIMARIO

SECTORES PRODUTIVOS

Xestionar un sistema efectivo de produción, control e limpeza da
superficie agraria e forestal que elimine ou minimice os efectos
dos incendios
Xerar mecanismos facilitadores do uso dos terreos abandonados e
crear economías de escala nas explotacións
Impulsar a marca de calidade RÍO MIÑO/RIO MINHO, de xeito que
se favoreza a creación de valor, particularmente no sector agrario
e na pesca fluvial
Organización de xornadas para a difusión de experiencias e de
boas prácticas, dando a coñecer proxectos de éxito no territorio
ou que podan ser implantados con éxito
Impulsar a cooperación entre proxectos das dúas beiras do río
para acceder a novos mercados
Procurar o desenvolvemento de prácticas sostibles e creadoras
de valor cos actores locais do territorio
Aumentar a superficie utilizable nos concellos de maior
desenvolvemento industrial sen afectar ao valor ambiental do río

INDUSTRIA

Nos concellos galegos é preciso axilizar os trámites de apertura e
concesión de licenzas
Fomentar a homologación de títulos e da inserción laboral
transfronteiriza seguindo as recomendacións do Eures-T
Crear programas para retornados á escala do territorio RÍO
MIÑO/RIO MINHO que faciliten o regreso da poboación emigrada,
singularmente dos máis novos
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ESTRATEXIA “ALTO MINHO 2020”
EIXOS TEMÁTICOS

ESTRATEXIA - PLAN DE ACCIÓN CONXUNTA SMARTMINHO
EIXOS
ESTRATÉXICOS

LIÑAS DE
ACCIÓN

AECT RÍO MINHO

REDES DE
GOBERNANZA
INICIATIVAS
BILATERAIS

PROXECTOS ÁNCORA
COMPETITIVIDADE

ATRACTIVO

CONECTIVIDADE

OBXECTIVOS COMPLEMENTARIOS
A AECT RÍO MINHO debe actuar coma axencia de desenvolvemento do territorio,
consensuando a axenda estratéxica e executándoa
A AECT RÍO MINHO debe actuar como instrumento para a consecución de fondos,
nomeadamente de fondos europeos
A AECT RÍO MINHO debe actuar coma executora de proxectos aproveitando a
personalidade xurídica única e a capacidade de contratar
Tomar conciencia de residencia en eurocidades, poñendo en valor a carta de
residencia, favorecendo o acceso nas mesmas condicións aos servizo públicos das
diferentes administracións municipais transfronteirizas
Incrementar os acordos bilaterais pola vía da oferta conxunta da prestación de servizos
Potenciar e favorecer os acordos para coordinar e compartir a oferta cultural e
deportiva
Avanzar na creación de concellos supramunicipais para xestionar ofertas conxuntas
Implementar unha área ITI (Investimentos Territoriais Integrados)
Realización dun estudo para optimizar o modo de comunicación permanente entre os
concellos do esteiro do Miño/Minho
Completar a comunicación por autovía entre Tui e Goián
Solicitar ao goberno portugués completar a comunicación entra a A3 e a A28

MOBILIDADE
E SERVIZOS
PARTILLADOS

COMUNICACIÓNS
E MOBILIDADE

Facilitar o enlace da A3 cos concellos de Melgaço e Monção e cos seus
correspondentes galegos
Verificar a realización do enlace por autovía da Plisan coa A52
Aumentar o número de frecuencias do ferrocarril, facilitando a conexión interior e a
conexión con Porto e Vigo
Promover fórmulas sostibles de mobilidade entre os concellos do territorio

SERVIZOS
PARTILLADOS

Facilitar acordos bilaterais para que os servizos municipais se presten en igualdade de
condicións
Impulsar acordos de ámbito estatal e autonómico para facilitar o acceso aos servizos
públicos, singularmente ao servizo de saúde pública
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ESTRATEXIA “ALTO MINHO 2020”
EIXOS TEMÁTICOS

ESTRATEXIA - PLAN DE ACCIÓN CONXUNTA SMARTMINHO
EIXOS
ESTRATÉXICOS

PROXECTOS ÁNCORA
LIÑAS DE ACCIÓN

COMPETITIVIDADE

ATRACTIVO

CONECTIVIDADE

OBXECTIVOS COMPLEMENTARIOS
Promover o esteiro do Miño/Minho a candidatura de patrimonio natural da UNESCO

SUSTENTABILIDADE

Promover o recoñecemento de actividade primaria que singularice o territorio: produtos agrarios e
pesca de especies do río
Procurar un uso do espazo e dos recursos naturais compatible co desenvolvemento dun turismo
non masificado, que valora o estado de coidado e conservación do territorio
Promover o soterramento dos tendidos de cable (telefonía, eléctrico, fibra) para suprimir o seu
impacto visual
Desenvolver a marca RÍO MIÑO/RIO MINHO como referencia turística conxunta

TURISMO
SUSTENTÁBEL

Realizar a oferta conxunta sobre a base de “Un destino, dous países”

PROMOCIÓN

CULTURA

Organizar a oferta conxunta de sendas verdes, patrimonio histórico, cultura, gastronomía e calquera
outro recurso de interese turístico
Promover a formación de emprendedores en hostalaría e restauración, consonte á estratexia do
territorio por un turismo sostible
Estudar e poñer en común catálogos de recursos de patrimonio cultural e histórico, material e
inmaterial
Desenvolver unha conciencia de pasado e patrimonio común
Coordinar as actividades culturais para compartir, cando menos nunha lóxica bilateral entre
concellos
Fomentar o asociacionismo dos comerciantes e as accións conxuntas para visibilizar a oferta

CULTURA E
COMERCIO
TRADICIONAL
COMERCIO
TRADICIONAL

Coordinar co comercio actividades e eventos de atracción aos concellos que complementen coa
oferta comercial
Favorecer a orixinalidade, a tradición, a modernización e a diferenciación dos comercios, para que
teñan un maior atractivo sobre ofertas alternativas
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