
 

RELACIÓNS ECONÓMICAS  ENTRE GALICIA E OS PAÍSES LUSÓFONOS 
 
Grazas a que Galicia e os países lusófonos (Portugal, Brasil, Cabo Verde, Guinea-Bissau,             
Angola, Mozambique, Timor Oriental, Santo Tomé e Príncipe) teñen unha lingua da mesma             
orixe, sérvenos para facilitar a relación entre estes países. Neste artigo imos falar da relación               
entre Galiza e os países lusófonos no aspecto económico.  

 
Mapa dos países de fala lusófona. 

 
Empresa Galegas. 
 
A continuación imos nomear algunhas empresas galegas en países lusófonos, as máis            
importantes encóntranse en Brasil, Portugal, Mozambique e Angola. 
Pescamar é unha importante empresa galega e conta co asteleiro Beiranave en Mozambique,             
é un dos máis importantes de todo o continente africano. 
En Brasil encóntranse empresas dedicadas á industria naval, perfís de aluminio e soldadura,             
unha delas é a multinacional viguesa Copo, que ten plantas de produción na cidade de               
Curitiba. Outra importante empresa é o Grupo Nosa Terra Siglo XXI. 
Ademais destas dúas compañías, son numerosas as empresas galegas con interese en            
Brasil, sobre todo en negocios como a hostelería, transportes, estacións de servizo ou             
construción. 
 
Relación entre Galicia e Portugal 

 
Galicia e Portugal non só comparten unha lingua moi semellante,          
senón que tamén comparten fronteira. Co fin de aproveitar as          
similitudes existentes entre ambas zonas decidiuse crear unha        
superestrutura que agrupase os territorios da costa galega e do          
norte de Portugal ata a desembocadura do río Douro. A creación           
da EGNP(Eurorexión Galicia Norte-Portugal) supuxo un gran       
avance a nivel económico e social. 
Mapa da Eurorexión Galicia-Portugal. 

 



 

Nestes momentos a EGNP confórmana 6,4 millóns de habitantes repartidos nun espazo de             
51.000 quilómetros cadrados, cun Producto Interior Bruto (PIB) de 85.000 millóns de euros. 
 
 
EURO-REXIÓN 
 
A especialización produtiva céntrase en produtos textís, maquinaria e equipos eléctricos para            
a RNP(Rexión Norte-Portugal), mentres que en Galicia predomina a automoción, a industria            
agroalimentaria e metalúrxica. 
 
Na RNP traballan máis de 200 empresas con capital galego e con sede en Galicia. A inversión                 
galega na RNP foi de máis de 520 millóns de euros durante a última década. 
 
Grazas á Euro-rexión moitas empresa galegas instálanse en Portugal. O municipio de            
Valença, na mesma raia que separa ambos países, ten en curso unha decena de novos               
investimentos que de momento alcanzan os 30 millóns de euros. 
 
Hoxe as antigas empresas están en expansión mentres que outras novas chegan para             
establecerse alí con investimentos en curso, como as de Infomoldes, Marsan, Grupo            
Antolín e QLS. 
 
Tamén moitas empresas portuguesas instálanse en Galicia co obxectivo de "establecer           
sociedades, atraer investidores e aumentar as súas vendas internacionais". 
"NQDA- Negro Esquisso", "Slim Business Solutions", "Plako", "Northweb", "Dixital Species",          
"Scale2Go", "Ludik 380", "Displr" e "Design by Bessa" son algúns exemplos de empresas             
portuguesas presentes no panorama galego. 
 
Exportación e Importación Galicia-Portugal. 
 

MILES DE EUROS Exportacións/expedicións Importacións/introducións 

PORTUGAL 209766,1 164054,9 

PORCENTAXE SOBRE O   
TOTAL GALEGO 13,52% 9,5% 

TOTAL (XANEIRO 2017) 1.551.883,1 1.726.420,5 
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