
Estudos de Economia, val. VI, n.' 2, Jan.-Mar., 1986 

AS ZONAS FRONTEIRICAS ENTRE PORTUGAL E ESPANHA 
NO PROCESSO DE INTEGRACAO ECON6MICA 

Abf/io Cardoso (*) 

Os problemas das zonas fronteiri<;:as luso-espanholas tern merecido recen
temente uma aten<;:ao crescenta, manifestada na assinatura, em Junho de 1982, 
de um convenio que estabelece as linhas gerais da coopera<;:ao entre os dais 
pafses em materias de administra<;:ao regional e local, na realiza<;:ao de varias 
reunioes internacionais e de contactos entre autarquias locais e 6rgaos regio
nais desconcentrados e na publica<;:ao de alguns estudos. 

Nada M de original neste interesse crescenta. De facto, ele integra-se 
em identico desenvolvimento que de M mais longa data se vern manifestando 
na Europa e na America do Norte, como resultado de tendencias econ6micas, 
sociais e polfticas interessando particularmente as regioes fronteiri<;:as, embora 
de ambito mais geral. Entre elas refira-se uma crescenta integra<;:ao econ6-
mica internacional, o renascer de identidades sociais, etnicas e lingufsticas 
regionais, as pressoes a favor da descentraliza<;:ao dos processos de decisao 
econ6mica e polftico-administrativa. 

Nao s6 nao e original o interesse pelas zonas fronteiri<;:as, como ainda 
- suspeita-se - o seu crescimento, especialmente a nfvel central, nao resul
tara das particulares caracterfsticas destas zonas, mas sobretudo do processo 
de integra<;:ao econ6mica que uma potencial adesao dos dais pafses a CEE 
despoletara e da necessidade de garantir o maximo aproveitamento dos fun
dos comunitarios de modo a contrariar as tendencias perversas dessa mesma 
adesao. Estas duas preocupa<;:oes confluem nas regioes fronteiri<;:as, fazendo 
delas motivo de considera<;:ao especial: primeiro, entre os problemas da aber
tura econ6mica contam-se naturalmente os respeitantes a zona de contacto 
ffsico entre os dais espa<;:os em processo de abertura e, segundo, esta zona 
e no contexto iberica parte integrante do problema regional, para que se orien
tam avultados fundos comunitarios. 

No entanto, quaisquer que sejam os motivos particulares do interesse pelo 
problema fronteiri<;:o, o ponto fundamental consiste em ser este um problema 
real merecedor de urn esfor<;:o de analise: pode escrever-se direito par linhas 
tortas ... 

(*) Licenciado em Engenharia Civil, doutorado pela School of Planning Studies, University 
of Reading, e professor auxiliar da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. 
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Aqui tentar-se-a contribuir para esse esfor({o em duas vertentes: 

1) A situa({ao actual; e 
2) As possiveis consequencias da integra({ao europeia nas zonas fron

teiri({as, no contexto de varias hip6teses sabre as caracterfsticas 
dessa integra({ao e sabre as ac({oes de coopera({ao entre os dais 
paises, preparat6rias ou concomitantes do processo de abertura. 

1 - Questoes gerais 

As fronteiras internacionais definem necessariamente territ6rios adjacen
tes colocados de urn e outro lado das linhas divis6rias do espa9o continuo. 
Este facto, no entanto, pode, pelo menos teoricamente, nao ser mais signifi
cative do que a divisao polftico-administrativa do espa({o que se verifica em 
todos os estados nacionais organizados. Fronteiras internacionais em si nao 
serao suficientes para definir areas fronteiri({as na acep({ao que aqui nos inte
ressa: s6 quando a existencia de tais fronteiras influencia de forma particular 
o funcionamento das areas limitrofes a elas adjacentes e que estas areas pode
rao ser consideradas como de alguma forma distintas de todos os outros espa
({OS s6cio-econ6micos, partilhando entre si, e apesar da sua eventual variabili
dade, caracteristicas que lhes advem precisamente da sua situa({ao especifica 
no espaQo politico. 

Uma area fronteiri({a e, entao, urn espa({o subnacional cujas caracterfsti
cas e rela({oes econ6micas e sociais sao directa e significativamente afecta
das pela proximidade de uma fronteira internacional (Hansen, 1978), adquirindo 
urn caracter distinto dentro do todo nacional em que se integram, explicavel 
pela existencia da fronteira. 

Qual, entao, a influencia particular que uma fronteira pode exercer sabre 
os espa({os que lhe estao pr6ximos? 

1.1 - Formulac;oes teoricas gerais sobre a especificldade economica das areas fronteirlc;as 

De acordo com a teoria dos lugares centrais, as areas fronteiri({as estao 
numa posi({ao desvantajosa por duas razoes fundamentais. Primeiro, a linha 
de fronteira corta artificialmente o espa9o continuo, impondo limita({oes a orga
niza({ao econ6mica racional de regioes potencialmente complementares. 
Segundo, a instabilidade polftica ou social nas areas fronteiri({as envolve urn 
.alto nivel de risco, que, por urn lado, nao e atractivo para o investimento tanto 
publico como privado e, por outro, faz aumentar os pre({os, implicando a trans
ferencia do consumo para outros lugares centrais. 

Christaller (1933) defendeu que as areas fronteiri({as, devido a sua situa
Qao, tendem a organizar-se de acordo com principios politicos orientados no 
sentido da protec({ao e defesa do territ6rio, que nao tern a racionalidade dos 
princfpios econ6micos de organiza({ao do espa9o e de que resultam redes de 

112 



centros urbanos sem as melhores caracterfsticas para apbiar o desenvolvimento 
econ6mico. Losch (1940), pelo seu lado, apontou ainda algumas dificuldades 
especfficas adicionais das regioes fronteirictas: 

1) Barreiras tarifarias, bem como diferenctas de lfngua, costumes, 
etc., separam areas de mercado economicamente complemen
tares; 

2) Estas diferenctas sao potencialmente criadoras de instabilidade; 
3) 0 investimento publico e a influencia polftica param na fronteira, 

implicando descoordenactao na adaptactao do espa90 e orientando 
as regioes fronteirictas no sentido dos respectivos centros politicos; 

4) Estas regioes sao as mais ameactadas em termos militares. 

Finalmente, Giersch (1950), apontando a existencia de redes de merca
dos para cada mercadoria, argumenta que o sistema de redes tende a ser mais 
denso no centro do que nas extremidades e que esta vantagem tende a aumen
tar devido as economias de escala e externas, resultando em tendencias aglo
merativas a nfvel nacional, cuja contrapartida e a desaglomeractao a nfvel trans
nacional, desfavoravel as regioes fronteirictas. 

A teoria dos lugares centrais esforcta-se por explicar os padroes de povoa
mento sobrepostos numa paisagem de caracterfsticas homogeneas. Os cen
tros urbanos resultam da necessidade de servir espactos mais ou menos 
amplos, colocados nos respectivos hinterlands. A teoria nao se interessa pelo 
processo de formactao das redes de centros, mas tao-s6 pela sua racionali
dade como focos da paisagem econ6mica num dado momenta. E, portanto, 
uma teoria estatica, de limitada utilidade na analise dos problemas de desen
volvimento e, em particular, das interacctoes dinamicas que se manifestam nas 
regioes fronteirictas. 

No entanto, a teoria dos p61os de crescimento, que procura dar um con
teudo geografico ao conceito de espacto econ6mico e a teoria da difusao do 
crescimento de Perroux (1964), assentando, portanto, em bases dinamicas, 
enfatiza tambem as desvantagens das regioes fronteirictas. De acordo com 
alguns representantes desta teoria (Gendarme, 1970), a consequencia funda
mental da existencia de uma fronteira polftica e limitar a expansao dos efeitos 
de difusao de crescimento de um polo de desenvolvimento devido a factores 
tais como barreiras tarifarias, dificuldades de integractao do mercado de tra
balho, orientactao tendencial das vias de comunicactao ao Iongo das frontei
ras, etc. Outros te6ricos (Urban, 1971; Boudeville, 1975), no entanto, argumen
tam que os efeitos de difusao do crescimento sao capazes de ultrapassar de 
forma significativa fronteiras polfticas, mas esta capacidade tende a funcionar 
em detrimento da menos desenvolvida das duas regioes fronteirictas em con
tacto, produzindo fen6menos de «dominancia espacial» propiciadores de situa
ct6es de conflito. De qualquer modo, o resultado e sempre o mesmo, a saber: 
as regioes fronteirictas estao numa posictao de desvantagem especffica. 

As teorias dos lugares centrais e dos p61os de crescimento forneceram a 
armactao te6rica de estudos empfricos realizados, respectivamente, nos anos 
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de 1930-1940 e 1960-1970, tanto na Europa como na America do Norte, que 
procuraram mostrar e explicar o que consideravam ser as desvantagens das 
regioes fronteiri<;:as. Por outro lado, elas foram profundamente influenciadas 
pela situa<;:ao anterior a II Guerra Mundial, caracterizada por forte nacionalismo, 
instabilidade polftica internacional e desintegra<;:ao econ6mica. No entanto, ja 
entao eram apontadas algumas potenciais vantagens das regioes de fronteira, 
embora no contexto de um pessimismo geral. Assim, Christaller notou que os 
centros urbanos dessas areas poderiam beneficiar do desenvolvimento do 
comercio de fronteira e concomitantes actividades de aprovisionamento, bem 
como da aplica<;:ao do capital resultants das tarifas, na condi<;:ao de as fron
teiras serem politicamente estaveis. Losch, por outro lado, dando como exemplo 
o investimento norte-americana no Canada, argumentou que o investimento trans
fronteiri<;:o, ultrapassando barreiras alfandegarias (ou, com igual importancia, 
diferen<;:as significativas de salarios ou de impostos), mas nao implicando 
aumentos significativos da distancia eventualmente criadores de dificuldades 
de gestao, podia beneficiar as regioes fronteiri<;:as. 

A situa<;:ao actual e muito mais favoravel a integra<;:ao econ6mica, a coo
pera<;:ao polftica e institucional e a abertura cultural: 

Las fronteras son un hecho real de Ia geograffa humana, creado 
por los pueblos sobre el medio ffsico. Su caracter, como corresponds 
al correcto sentido semantico de Ia palabra «frontera», ha sido de 
caracter defensivo y agresivo; pero actualmente son zonas de con
tacto entre pueblos (Fernandez, 1982, p. 18). 

«A border is a line that unities as well as separates» (Hansen, 1978, 
p. 260): as condi<;:oes actuais sao mais favoraveis a uniao do que a separa<;:ao. 
Os factores fundamentais afectando de forma especffica as regioes fronteiri
<;:as tendem neste contexto a ser levantados, promovendo a identifica<;:ao das 
suas caracterfsticas com as de regioes interiores aos Estados. Questao dife
rente e a de se saber se a integra<;:ao econ6mica favorece de modo especial 
o crescimento das areas de fronteira: a resposta depende sobretudo da situa
<;:ao concreta das regioes nacionais em contacto directo. 

1.2- Hipoteses sobre a fronteira luso-espanhola 

Procurando estabelecer o quadro geral de hip6teses te6ricas relativas a 
situa<;:ao econ6mica da fronteira hispano-portuguesa, tres premissas de base 
se impoem: 
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1) Estabilidade hist6rica da fronteira; 
2) Ausencia de amea<;:a militar real ou meramente pressentida; 
3) ldentidade lingufstica e etnica e semelhan<;:as culturais e sociais. 

Estas premissas fornecem o ponto de partida da deriva<;:ao de 
hip6teses em dois casos colocados nos extremos de um conti
nuo de possibilidades. 



0 primeiro caso, tipificando a situac;:ao actual, caracteriza-se pela exis
tencia de barreiras, tarifarias e outras, mais ou menos elevadas e na inexis
tencia de cooperac;:ao polftica, nomeadamente em materia de polftica econ6-
mica e de ordenamento do territ6rio. Esta situac;:ao tendera a gerar as seguintes 
desvantagens mais importantes para as regioes fronteiric;:as: 

1) Areas de mercado seccionadas, limitando o potencial dos centros 
urbanos e dificultando a distribuic;:ao de bens de consume e ser
vic;:os; 

2) Problemas de integrac;:ao do mercado de trabalho; 
3) lnaproveitamento conjunto de recursos complementares existen

tes de um e outro lado da fronteira; 
4) Dificuldades acrescidas de acessibilidade; 
5) Descoordenac;:ao institucional, diminuindo o potencial de atracc;:ao 

do investimento. 

Por outro lado, algumas vantagens poderao resultar desta situac;:ao: 

1) Comercio transfronteiric;:o, eventual mente gerador de possibilida
des de investimento produtivo; 

2) lnvestimentos transfronteiric;:os procurando ultrapassar as barrei
ras tarifarias. 

A potenciac;:ao duradoura destas vantagens e, no entanto, prejudicada quer 
por uma falta de confianc;:a na estabilidade dos arranjos que lhes estao subja
centes quer por razoes polftico-institucionais quer por uma eventual instabilidade 
da paridade cambial entre as duas moedas. 0 balanc;:o das vantagens e desvan
tagens indicadas, traduzindo um efeito que a falta de melhor expressao se 
podera designar como de fundo-de-saco, sera em geral negativo, o que nao 
significa que em certos casas especfficos nao possa ser positivo. 

0 outro caso extrema a considerar e caracterizado pelo remoc;:ao das des
vantagens correspondentes ao ja referido, atraves da abertura econ6mica, espe
cificada pela total mobilidade do trabalho, do capital, das mercadorias e da 
informac;:ao sabre a fronteira e por uma estreita cooperac;:ao polftica a nfvel 
nacional, regional e local, permitindo a coordenac;:ao dos investimentos publi
cos, das acc;:oes de ordenamento do territ6rio e dos sistemas institucionais. 
Nestas condic;:oes, as vantagens especfficas apontadas tambem desaparece
rao e o comercio entre os pafses tendera a reforc;:ar-se, induzindo, por sua vez, 
acc;:oes de melhoria das infra-estruturas de transporte atravessando as regioes 
fronteiric;:as. Consequentemente, e provavel que a acessibilidade tanto no inte
rior da regiao transfronteiric;:a como entre esta e os centros de cada um dos 
pafses melhore. 0 efeito desta melhoria no desenvolvimento da regiao e inde
terminado em termos gerais: se a regiao ja possuir uma base produtiva mais 
ou menos desenvolvida, a integrac;:ao espacial com os sistemas produtivos e 
os mercados centrais podera potenciar o seu crescimento econ6mico; se, pelo 
contrario, essa base nao existir, a abertura ao exterior podera aumentar a sua 
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dependencia, acelerando fen6menos como o da emigraQao, perda de capaci
dade empresarial e centralizaQao espacial do capital. 

Mas para alem dos efeitos induzidos pelo crescimento do comercio entre 
pafses e pela melhoria das infra-estruturas viarias ligando os seus centros, 
outras consequencias poderao resultar nas regioes perifericas da remoQao dos 
factores afectando o seu inter-relacionamento. Estas consequencias especffi
cas de natureza fundamentalmente interna dependerao, no entanto, das carac
terfsticas pr6prias e comparadas das duas areas nacionais adjacentes. Tres 

. casas principais correspondentes a situaQao de partida sao de referir: 

1) Gada uma das duas areas possui ja uma base produtiva industrial 
estavel e mais ou menos desenvolvida, com caracterfsticas de 
complementaridade; 

2) As duas areas igualam-se aproximadamente numa situaQao de sub
desenvolvimento, apresentando uma larga identidade de bases pro
dutivas, eminentemente agrfcolas; 

3) Uma das areas e significativamente mais desenvolvida do que a 
outra, possuindo uma rede de centros urbanos melhor estruturada 
e em particular um centro dominante de maior dimensao e dina
mismo. 

As hip6teses de evoluQao da fronteira hispano-portuguesa, no contexto de 
uma progressiva integraQao econ6mica e cooperaQao polftico-institucional, serao 
discutidas em relaQao a estes tres casas que tipificam em traQos gerais as 
situaQoes mais importantes nela verificaveis. Antes, porem, convem pintar, ainda 
que a traQos largos, o quadro geral da zona da fronteira entre os dais pafses. 

2 - Caracterizac;ao sumaria da fronteira luso-espanhola 

Adjacentes a fronteira ou a ela directamente vinculados, ha 41 concelhos 
da parte portuguesa e 166 municfpios do lado espanhol. Este conjunto, que 
sera aqui considerado a zona fronteiriQa, apesar das suas diferenQas no sen
tido longitudinal de natureza social e cultural, por um lado, e climaticas, geo-
16gicas e pedol6gicas, por outro, apresenta caracterfsticas de desenvolvimento 
s6cio-econ6mico marcadamente semelhantes. Salvo raras e pontuais excep
Q6es, esta e uma area linear subdesenvolvida, caracterizada por (CCR Alen
tejo, 1983; CCR Algarve, 1983; CCR Norte, 1984; Fernandez, 1982, 1983; Gar
cia e Guillamon, 1983; Silva, M. F. C., 1982): 
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1) Predominancia da agricultura: geralmente extensiva, a excepQao 
do vale do Minho; de semi-subsistencia no Norte e integrada no 
mercado, mas com caracterfsticas de monocultura no Sui. Em 
_geral, ao Iongo de toda esta area mais de 50% e por vezes mais 
de 75 % da populaQao activa trabalha no campo; 



2) Pouca actividade industrial, assente em unidades produtivas de 
pequena e muito pequena dimensao, de base frequentemente arte
sanal e baixo nfvel tecnol6gico; 

3) Comercio de fronteira intenso, mas com uma estrutura subdesen
volvida, a excepc;:ao de muito poucos casas, o mais significative 
dos quais e Badajoz. Actividade turfstica reduzida ou inexistente, 
tirando o extrema sui (Vila Real de Santo Ant6nio-Ayamonte). Defi
ciente sector de servic;:os, quer de primeira necessidade, quer de 
grau mais elevado; 

4) Forte emigrac;:ao de caracterfsticas selectivas, largamente supe
rior ao crescimento vegetativo e associada nos ultimos anos a 
algum retorno, geralmente dos emigrantes mais velhos. Acelerado 
processo de desertificac;:ao: s6 19 municfpios espanh6is e 1 con
celho portugues tinham em 1981 maior populac;:ao do que em 1960; 
exceptuando a parte correspondente a provincia de Pontevedra, 
que foi a unica area fronteiric;:a de certa dimensao com cresci
mento demografico em bora reduzido ( + 2,3 %) entre aquelas datas, 
a zona espanhola perdeu 20% da sua populac;:ao e a parte portu
guesa 25%; 

5) Baixas ou muito baixas densidades demograficas, semelhantes dos 
dais Iadas da fronteira e largamente inferiores de cada lado as 
medias nacionais em 1981. Unica excepc;:ao: o vale do Minho, par
ticularmente do lado espanhol; 

6) Rede de lugares centrais pouco desenvolvida: uma unica cidade 
com mais de 20 000 habitantes - Badajoz com 79 000 em 1975; 
5 centros urbanos portugueses e 3 espanh6is com entre 10 000 
e 20 000 habitantes; 

7) Ma acessibilidade, em particular transfronteiric;:a: existe em media 
um posto par cada 68 km, enquanto o indicador correspondente 
na raia hispano-francesa e de um posto par cada 27 km, apesar 
das muito maiores dificuldades de transposic;:ao desta ultima fron
teira; 

8) Baixos valores dos indicadores de qualidade de vida e deficiente 
cobertura com infra-estruturas, apesar dos progressos feitos nesta 
materia nos ultimos anos de ambos os Iadas da fronteira; 

9) Poucos contactos polftico-institucionais entre os dais Iadas, situa
c;:ao que, em particular desde 1982, se tem vindo a modificar (refe
rencias acima indicadas, Ill Encontro Luso-Espanhol, 1983, e CCR 
Norte, 1983-a e b). 

As areas adjacentes de um e outro lado da fronteira apresentam grandes 
semelhanc;:as tanto ffsicas como s6cio-econ6micas e etnico-culturais, embora 
a parte portuguesa tenda a ser em geral mais atrasada do ponto de vista eco
n6mico - facto que talvez nao seja mais do que o reflexo da situac;:ao com
parada dos dais pafses. 
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Tres areas -duas bem delimitadas e a outra espacialmente mais difusa
constituem as unicas excep<;oes significativas no panorama descrito. Sao elas: 

1) 0 eixo Badajoz-Eivas, que e o con junto de presta<;ao de servi<;os 
mais estruturado e de mais elevado nfvel de toda a area trans
fronteiri<;a, apresentando algum significative desenvolvimento indus
trial, sobretudo na transforma<;ao de produtos agrfcolas; 

2) 0 eixo Vila Real de Santo Ant6nio-Ayamonte, baseada no turismo, 
pesca e correspondente industria de transforma<;ao; 

3) 0 vale do Minho, especialmente ate Mon<;ao-Puenteareas. Esta 
area constitui excep<;ao nao tanto pelas suas caracterfsti
cas em si mesmas, mas pela sua localiza<;ao no conjunto 
Pontevedra-Minho, que devera ser a regiao transfronteiri<;a com 
maiores potencialidades para aproveitar as oportunidades decor
rentes de uma eventual aproxima<;ao econ6mica e polftico
·institucional entre os dais pafses. 

3 - A zona fronteiric;a no seu contexto 

Descrita a zona raiana, cumpre perguntar qual a importancia da fronteira 
na determina<;ao das caracterfsticas de subdesenvolvimento dessa area. Defi· 
nindo como perifericas 

[ ... ] areas of low acessibility to large-scale (national, continen
tal, world-wide) interaction centres regarding access to markets, to 
production factors (including techonological innovation), to private and 
public services, cultural facilities, to sources of social inovation and 
of economic and political power (Stohr, 1982, p. 73), 

toda aquela area, para alem de fronteiri<;a, e tambem periferica nos espagos 
nacionais e iberica. Assim, sera fundamental, para avaliar as consequencias 
nas zonas raianas de uma maior abertura entre os dais pafses, saber-se se 
o seu subdesenvolvimento e um produto das suas caracterfsticas especfficas 
enquanto areas adjacentes a fronteira ou, pelo contrario, se e fundamental
mente semelhante ao de outras areas perifericas peninsulares. 

Em minha opiniao, o atraso das zonas fronteiri<;as luso-espanholas e sabre
tude determinado pelas suas caracterfsticas de periferia econ6mica e polftica, 
constituindo o vale do Minho possivelmente a unica excepgao a esta regra, 
ate par ser a unica zona significativamente mais atrasada do que as regioes 
imediatamente adjacentes a norte e sui. 

De facto, a descri<;ao acima dada das zonas raianas podia aplicar-se quase 
par inteiro a vastas regioes ibericas, com excepgao dos sistemas litorais de 
base industrial ou turfstica e da regiao de Madrid. A agricultura e tambem domi
nante naquelas regioes, que tem uma incipiente base industrial e de servic;:os, 
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particularmente do lado portugues (Neto da Silva, 1982; Mancha Navarro, 1983); 
com excepc;:ao das cidades mais importantes, geralmente capitais de distrito 
ou de provincia, foram zonas de forte emigrac;:ao, principalmente no perfodo 
de mais rapido crescimento econ6mico iberica (Osuna, 1983); apresentam vale
res do PIB e dos indicadores de qualidade de vida significativamente inferio
res as respectivas medias nacionais (Cuadrado Roura, 1982; lnchausti, 1984; 
Saenz de Buruaga, 1984; Neto da Silva, 1982); mesmo a coordenac;:ao entre 
as autarquias no seio das regioes e sub-regioes nacionais e frequentemente 
fraca (Brugger, 1984). Assim, a acessibilidade e talvez o unico factor afectado 
de forma particular nas areas fronteiric;:as pela sua localizac;:ao, com conse
quencias em certas zonas na estruturac;:ao da rede de lugares centrais, princi
palmente do lado espanhol, pese embora a possfvel excepc;:ao de Badajoz . 

. Se esta analise e correcta, algumas conclusoes se impoem: 

1) 0 impacte da eventual abertura nas redes perifericas esta asso
ci ado a melhoria das suas condic;:oes de acessibilidade; 

2) As vantagens destas regioes numa situac;:ao de relativamente 
pouca abertura econ6mica acima apontadas poderao ser em cer
tas zonas bem reais, o que implica que o processo de integrac;:ao 
podera ter nelas efeitos negatives importantes; 

3) lsto nao implica que em outras areas a existencia da fronteira nao 
constitua uma desvantagem efectiva, embora, com a possfvel 
excepc;:ao ja referida do vale do Minho, nao tao importante na expli
cac;:ao do seu atraso econ6mico como os factores associados a 
sua condic;:ao de periferia econ6mica e polftica; nestas areas a 
potenciac;:ao das eventuais vantagens de uma abertura podera ser 
significativamente limitada pelas incapacidades mais gerais decor
rentes daquela condic;:ao. 

Ha, contudo, varies campos de intervenc;:ao, nomeadamente o ordenamento 
do territ6rio, a prestac;:ao de servic;:os publicos e a gestae da agua, em que 
uma maior cooperac;:ao transfronteiric;:a s6 podera ser vantajosa. Talvez resi
dam aqui as maiores vantagens possfveis de uma abertura para muitas zonas 
da fronteira. 

4 - A fronteira e o futuro 

Nao existem presentemente sistemas produtivos transfronteiric;:os entre 
Portugal e Espanha. 

Existem areas de caracterfsticas semelhantes de um e outro lado da fron
teira, identificaveis pelas suas caracterfsticas predominantemente homogeneas 
que lhes conferem um grande grau de abertura relativamente aos fluxes exter
nos de mercadorias, trabalho, capital, tecnologia e informac;:ao. 
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Existem tambem sistemas mais ou menos integrados, com um certo nfvel 
de fechamento das interliga<;:oes sectoriais e porventura menos dependentes 
dos fluxes exteriores, mas que de um e outre lado da fronteira nao se ligam. 

Existem ainda sistemas de expressao espacial limitada, caracterizados por 
um baixo nfvel de especializa<;:ao produtiva e por esse mesmo facto largamente 
isolados e atrasados dos pontes de vista econ6mico e social. 

Estes tres tipos de sistemas produtivos, cujos princfpios de caracteriza
<;:ao sao, respectivamente: 

1) Homogeneidade com especializa<;:ao transregional; 
2) Polariza<;:ao com especializa<;:ao regional; 
3) Nao especializa<;:ao; 

confluem geralmente na fronteira mas nao se interpenetram quer porque os 
fluxes que os ligam sao poucos quer porque as respectivas superstruturas polf
tica e institucional nao se coordenam. 

Da abertura entre os dais pafses deverao decorrer tendencias de interli
ga<;:ao conducentes a forma<;:ao de sistemas produtivos transnacionais. A rea
liza<;:ao destas tendencias dependera tanto de factores imediatamente econ6-
micos como de variaveis s6cio-culturais e polftico-institucionais, vista que o 
desenvolvimento integrado e sustentado no media e Iongo prazo depende tanto 
de uns como dos outros (Stohr, 1982). 

Essa abertura decorrera - tudo o indica - no contexte da mutua ade
sao a CEE e de uma, tambem mutua, crise econ6mica profunda, ligada a crise 
industrial mundial, mas que em cada caso tem caracterfsticas especfficas. Os 
efeitos e possibilidades realizaveis nas areas fronteiri<;:as poderao, portanto, 
organizar-se em dais grandes grupos: 

1) Efeitos gerais associ ados a rela<;:ao das areas fronteiri<;:as com 
espa<;:os mais vastos; e 

2) Efeitos especfficos mais ligados as caracterfsticas end6genas de 
cada area. 

4.1 - Efeitos gerais 

A adesao ao Mercado Comum implicara o desmantelamento tarifario em 
tres direc<;:oes: 
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1) Entre os dais pafses; 
2) Entre cada um deles e os restantes membros da CEE; e 
3) Daqueles relativamente a pafses exteriores a CEE, devido ao facto 

de a protec<;:ao deste mercado ser actualmente, em media, inferior 
a dos mercados ibericos (Neto da Silva, 1982). 



Tendo em considerac;:ao a estrutura do comercio entre os dais paises, a 
protecc;:ao media aduaneira espanhola e actualmente superior a portuguesa 

(Rata, 1984), donde resulta que, pelo menos em principia e no curto-medio 
prazo, o desmantelamento das barreiras ao comercio entre os dais paises deve 
1er maiores efeitos em Portugal e, especialmente, por razoes que se prendem 
com os menores custos de transports, nas suas regioes fronteiric;:as com capa
cidade para gerar comercio. 

Por outro lado, esses mesmos custos de transports passarao a ser a unica 
protecc;:ao contra a concorrencia dos actuais paises da CEE, particularmente 
nas industrias mais modernas, que, embora nao tenham implantac;:ao na zona 
fronteiric;:a imediata, tem algum significado nas regioes (fronteiric;:as) que a envoi
vern - casas do Minho, e das provincias de Pontevedra e Huelva. Finalmente, 
a maior concorrencia dos paises em vias de desenvolvimento exteriores a CEE 
nos sectores industriais tradicionais, tecnologicamente atrasados, podera ter 
implicac;:oes importantes para as areas fronteiric;:as, cuja debil base industrial 
assenta precisamente nestes sectores. 

A abertura econ6mica entre Portugal e Espanha, associada a uma melhoria 
das vias de comunicac;:ao transfronteiric;:as e a maior liberdade dos movimen
tos de capitais (particularmente do investimento directo), podera induzir em cer
tas regioes fronteiric;:as uma expansao dos fluxos de investimento exteriores 
a elas (tanto internos como externos ao conjunto peninsular), apesar de con
comitantemente desaparecer o estfmulo a instalac;:ao de tariff factories devido 
a abertura das fronteiras aos movimentos de mercadorias (Rapaz, 1981 ). E o 
caso da regiao, ja com uma base industrial relativamente desenvolvida, cons
tituida pelo Norte Litoral de Portugal e a provincia espanhola de Pontevedra. 
Esta regiao, cumpridas as condic;:oes referidas e os investimentos previstos em 
grandes infra-estruturas viarias, constituira um mercado de cerca de 3,5 milhoes 
de pessoas, num raio de 100 km (1 ,30 a 2 horas) centrado no vale do Minho, 
relativamente isolado do resto da peninsula, particularmente na direcc;:ao leste, 
onde os seus maiores mercados se concentram. 

4-2 - Efeitos e potencialidades especificas 

Na breve discussao das possibilidades em cada area especffica, decor
rentes da abertura hispano-portuguesa, consideram-se os tres casas identifi
cados na parte final do ponto 1. Estes casas constituem uma hierarquia de 
possibilidades, em que um nivel superior inclui os outros. As acc;:oes de coor
denac;:ao publicas e privadas necessarias a potenciac;:ao daquelas possibilida
des estao tambem organizadas numa hierarquia paralela. Os tres casas 
concretizam-se em tres tipos de areas: regiao Norte Litorai-Pontevedra; eixo 
Badajoz-Eivas; e outras areas. As duas primeiras sao aquelas em que as even
tuais vantagens econ6micas da abertura sao maiores. 
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4.2.1 - Generalidade da zona fronteiril;a: cooperaoa.o ao nlvel do planeamento do territ6rio 
e do aproveitamenteo dos recursos 

Da caracteriza<;:ao da zona fronteiri<;:a feita resultou claro o seu significa· 
tivo atraso econ6mico: a atracc;:ao de investimentos nao e de prever, mesmo 
no contexto de uma abertura econ6mica, a nao ser, eventualmente, investi· 
mentos pontuais necessarios ao aproveitamento de algum recurso natural 
importante, mas geradores de reduzidos efeitos nas respectivas areas (ex.: apro· 
veitamentos hidro-electricos). 

A consequencia mais significativa do referido subdesenvolvimento econ6· 
mico e, sem duvida, o fen6meno da desertificac;:ao, que, por sua vez, tendera 
a comprometer a curto prazo todas as possibilidades de desenvolvimento futuro. 
Ha, assim, que canter esta hemorragia, sem esquecer ainda que o desapare· 
cimento da vantagem especffica do comercio transfronteiric;:o, baseado na exis
tencia de barreiras alfandegarias, agravara ainda mais esta situac;:ao. 

0 desenvolvimento econ6mico desta area dependera sobretudo dos seus 
pr6prios recursos, isto e, de iniciativas de investimento em pequenas unida· 
des industriais e turfsticas, aproveitando as capacidades locais, da diversifica
c;:ao e aumento da produtividade da agricultura e da fixac;:ao dos capitais dos 
emigrantes. A abertura das fronteiras podera ajudar este processo ao permitir 
uma maior base para o desenvolvimento da especializac;:ao produtiva, para o 
aproveitamento de recursos naturais de importancia local, para a constituic;:ao 
de um mercado de trabalho e o aparecimento de iniciativas. Mas o efeito mais 
importante dessa abertura advira da cooperac;:ao polftico-institucional que for 
possfvel desenvolver, porque dos eventuais resultados dessa cooperac;:ao 
depende em larga medida tudo o resto. 
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Sao quatro as areas fundamentais dessa possfvel cooperac;:ao: 

1) Ordenamento do territ6rio, envolvendo a estruturac;:ao da rede con· 
junta de lugares centrais, a rede viaria e a abertura de mais pon· 
tos de passagem da fronteira; 

2) Gestao da agua, particularmente nas zonas de fronteira fluvial, e 
controle da poluic;:ao; 

3) lntegrac;:ao dos servic;:os publicos, particularmente do sistema de 
saude, melhorando a sua acessibilidade e, portanto, algumas das 
condic;:oes de vida; 

4) Troca de experiencias e de informac;:ao (por exemplo, divulgac;:ao 
de feiras e mercados, programas da CEE, etc.), coordenac;:ao dos 
pianos e projectos - que poderao beneficiar da secc;:ao «fora-de· 
·quota» do FEDER (Saenz de Buruaga, 1984)- e coordenac;:ao ins· 
titucional. 

Sao muitas as dificuldades: 

1) Nao ha uma tradic;:ao de cooperac;:ao, donde decorre que o ambito 
possfvel da cooperac;:ao futura sera provavelmente bastante limi-



tado de infcio e s6 progressivamente se paden~ ir estendendo 
(CCRN, 1983-a, anexo); 

2) A coopera<;ao politico-institucional nao depende somente do nfvel 
local, sabendo-se que em todo o mundo «um dos maiores obsta
culos a coopera<;ao transfronteiri<;a tem sido a falta de interesse 
da parte dos governos centrais» (Hanser, 1983, p. 262). 

Mas da possfvel ultrapassagem dessas dificuldades dependerao em muito 
as possibilidades de (algum) desenvolvimento em vastas zonas da fronteira · 
hispano-portuguesa. 

4.2.2 - Eixo Badajoz-Eivas: formac;ao de urn p61o de concentrac;ao industrial e de servic;os 

Badajoz e o maior centro urbana de toda a zona fronteiri<;a luso-espanhola. 
E o centro de uma vasta regiao agricola em rapida regressao demogratica, 
com altos nfveis de desemprego e baixo PIS. Possui alguma industria, sobre
tudo no sector alimentar, e a sua area de influencia relativamente a alguns 
tipos de mercadorias e servi<;os estende-se ja para o outro lado da fronteira. 

Elvas, a uma escala bem mais reduzida, tem caracterfsticas semelhan
tes, sendo um dos maiores centros da parte portuguesa da fronteira e o mais 
proximo dela. 

0 conjunto Badajoz-Eivas esta situado no eixo de liga<;ao Lisboa-Madrid, 
tendo aceitaveis comunica<;oes com o interior e o exterior da sua regiao. 
0 centro urbana de dimensao e nfvel equivalentes ou superiores, em qualquer 
das direc<;oes, encontra-se a pelo menos 200 km e em algumas direc<;oes 
a mais de 300 km. 

Numa estrategia de desenvolvimento integrado da Peninsula Iberica, 
Badajoz-Eivas tem condi<;oes de se tornar um polo de concentra<;ao industrial, 
fortalecendo ao mesmo tempo a sua ja importante base de servi<;os, a exem
plo, alias, de Valladolid. Por outro lado, do desemprego estrutural que caracte
riza a regiao em que se insere, bem como das tendencias de intensifica<;ao 
e moderniza<;ao tecnol6gica da agricultura, resulta a premencia da cria<;ao de 
novas empregos, enquanto a marcada especializa<;ao agro-industrial aconse
lha uma diversifica<;ao produtiva que diminua a dependencia da regiao em rela
<;ao as circunstancias climaticas ou de mercado. 

No entanto, essa mesma especializa<;ao, associada a relativamente redu
zida dimensao do mercado regional disperso par inumeros centros urbanos, 
dificulta a possibilidade end6gena de expansao de uma base industrial mini
mamente diversificada. Assim, os sectores publicos dos dais parses, atraves 
de ac<;oes coordenadas de promo<;ao de investimento (localiza<;ao de empre
sas publicas, incentives regionais, etc.) em unidades industriais tendo como 
mercado o conjunto do espa<;o peninsulsr ou pelo menos o seu sector sui, pode
rao ter um papel fundamental no despoletar do processo de aproveitamento 
em Badajoz-Eivas das potencialidades decorrentes de uma eventual abertura 
entre os dais parses. 
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Do desenvolvimento da area poderao beneficiar ambas as regioes nacio
nais na condi9ao de: serem facilitadas as migra96es pendulares transfronteiri-
9as, estendendo as oportunidades de emprego mais bem remunerado aos dais 
Iadas da fronteira; nao serem segregados os movimentos transfronteiri9os de 
capitais, aproveitando par exemplo diferenciais de salaries existentes e difun
dindo o investimento industrial; serem promovidas as rela96es intersectoriais 
tendo como origem e destine pontes colocados de cada lado da divisao poli
tica; fomentarem-se os fluxes de informa9ao, e coordenarem-se os servi<;:os 
publicos e os esquemas institucionais. 

0 problema maier de uma tal estrategia, do ponte de vista dos conflitos 
transfronteiri9os que podera gerar, resulta talvez do grande desequilibrio actual
mente existente entre Badajoz e Elvas, fomentador de eventuais fen6menos 
de «dominancia espacial». A possibilidade destes fen6menos e daqueles con
flitos - mesmo na hip6tese, sempre contestada, de serem importantes -
podera ser evitada atraves de ac96es acordadas bilatermente de refor9o uni
lateral de Elvas. 

4.2.3- Norte Litorai·Pontevedra: fortalecimento das relagoes inter-industriais e comerciais 
e especializagao produtiva 

Como ja foi referido, esta regiao transfronteiri9a, geograficamente cen
trada no vale do Minho, e, devido ao estado de desenvolvimento que ja atingiu 
e a sua localiza9ao na Peninsula Iberica, talvez a que mais vantagens podera 
derivar de uma abertura econ6mica e politico-institucional entre os dais paises. 

Pontevedra e ainda uma provincia bastante agricola, mas apresenta tam
bern sectores de servi9os (Vigo) e industria relativamente desenvolvidos. A sua 
base industrial e bern diversificada, nela sobressaindo, no entanto, os secto
res da alimenta9ao, madeira e corti9a, ceramica, vidro e cimento e os produ
tos metalicos. 0 seu processo de desenvolvimento industrial intermedio, ini
ciado antes da guerra civil, foi sustentado, embora a ritmos inferiores aos dos 
grandes centres industriais espanh6is, na era de boom econ6mico (1960-1975) 
(Osuna, 1983), sendo uma das regioes espanholas que melhor tem resistido 
a crise econ6mica em curse desde entao, tanto no que diz respeito ao indica
dar da perda de empregos industriais (Mancha Navarro, 1984), como ao PIB 
(lnchausti, 1984). 

0 Norte Literal portugues, pelo seu lado, e uma area dominada pela indus
tria, principalmente nos distritos de Braga e Porto, possuindo um grande cen
tro de servi9os (Porto) e outre em franca expansao (Braga). A agricultura inten
siva esta frequentemente associada a industria atraves da pluriactividade. 
0 sector industrial, pouco diversificado, e dominado pelo peso dos texteis 
e confec96es, tendo, no entanto, nos ultimos anos havido investimentos 
significativos em alguns sectores mais modernos, nomeadamente pasta de 
papel, maquinas electricas, produtos siderurgicos e industrias metalicas. 

A analise conjunta da estrutura do comercio entre os dais paises (Don
ges, 1981, e Rata, 1984) e do perfil industrial daprovincia de Pontevedra e do 
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Norte Litoral, no contexto da estrutura produtiva regional dos respectivos paf
ses, mostra a existencia de importantes complementaridades entre as duas 
regioes, a aproveitar e desenvolver atraves da densifica9ao da malha das rela
<;:oes inter-sectoriais e da integra9ao dos mercados. Par outro !ado, a dimen
sao relativamente importante do mercado integrado constituira um forte atrac
tivo a novo investimento, nomeadamente, como ja foi referido, proveniente de 
fora da regiao. Certamente que o baixo poder de compra comparado com 
outras regioes europeias limita significativamente a dimensao deste mercado, 
mas o significative volume da populayao, as possibilidades de articula9ao e 
ou diversifica9ao da estrutura industrial intermedia ja existente, as comparati
vamente baixos custos salariais e o relativo isolamento no seio da Peninsula, 
combinado com uma boa colocayao nas rotas marftimas do comercio com o 
Norte da Europa e a America, dao a esta regiao transfronteiri9a importantes 
vantagens para o investimento. 

A instabilidade cambial podera afectar seriamente a concretiza9ao do 
investimento, tanto transfronteiri90 como internacional, porque aumenta as ris
cos associados aos consequentes aumentos dos custos de transa9ao (Scwartz, 
1981 ). A cria9ao de empresas de capita is mistos luso-espanholas, o financia
mento no mercado de capitais portugues de investimentos espanh6is no !ado 
portugues, e vice-versa, etc., poderao ser formas de diminuir aqueles riscos 
ao adequarem as responsabilidades e as disponibilidades na mesma moeda, 
mas e evidente que a estabiliza9ao cambial, particularmente entre as moedas 
dos dais pafses, sera a forma mais segura de nao danificar as possibilidades 
de desenvolvimento integrado da regiao transfronteiri9a. 

Par outro !ado, esse desenvolvimento dependera em larga medida da con
cretiza9ao dos investimentos em grandes infra-estruturas viarias ja programa
dos, que aumentarao significativamente a acessibilidade interna da regiao. 
Outros factores importantes sao: 

1) Abertura em condi96es de boa acessibilidade de novas pastas 
fronteiri9os au melhoria dos existentes de modo a «coser>> melhor 
as duas regioes nacionais; 

2) A expansao, refor9ando a ja grande identidade etnico-cultural, 
dos fluxos culturais, sociais e informativos; 

3) A concretiza9ao de formas institucionais de coordena9ao publi
cas e privadas; e 

4) 0 estabelecimento de uma base para a realiza9ao conjunta de 
estudos e programa9ao quer numa 6ptica sectorial, quer do ponto 
de vista do desenvolvimento espacial. 

5- Conclusio 

A abertura entre Espanha e Portugal podera trazer apreciaveis vantagens 
econ6micas e sociais para algumas zonas e regioes da fronteira. Noutras -
mais atrasadas - essas vantagens nao serao tao importantes, concentrando-
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-se sobretudo no campo do ordenamento do territ6rio, do aproveitamento con
junto dos recursos hfdricos e da presta<;ao de servi<;os publicos. 

A materializa<;ao destas potencialidades nao sera em qualquer dos casos 
facil, particularmente porque tal depende em significativa medida da possibili
dade de par em marcha urn processo de coopera<;ao polftico-institucional aos 
nfveis local, regional e central, sem que exista nenhuma tradi<;ao significativa 
neste campo. 0 conhecimento aprofundado da experiencia europeia, de cuja 
importancia a «European Outline Convention on Transfrontier Co-operation Bet
ween Territorial Communities or Authotiries» (Council of Europe, 1980) e mani
festo exemplo, podera ajudar neste processo diffcil e que se espera seja pro
gressivamente alargado. Note-se, no entanto, que a dita Conven<;ao nao foi 
ainda assinada por qualquer dos dois pafses: cada urn que retire deste facto 
o significado que bern entender! ... 

Setembro, 1984 
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CARDOSO, Abf/io. - As zonas fronteiri~as entre Portugal e Espanha no pro· 
cesso de integra~io economics. 

Depois de enquadrar teoricamente a questao da influencia especifica da existencia de fron
teiras nacionais nas areas que lhes sao adjacentes, caracteriza-se sumariamente a fronteira luso
·espanhola, identificando tres areas como unicas excepr;:oes reais ou potenciais ao panorama geral 
de profunda subdesenvolvimento, a saber: o vale do Minho e os eixos Badajoz-Eivas e Vila Reai
·Ayamonte. Procura-se, entao, responder a questao de se saber ate que ponte e a separar;:ao pro
vocada pela fronteira responsavel por aquele subdesenvolvimento e analisam-se os efeitos poten
ciais da abertura polftica e econ6mica no contexte iberica em face de varias hip6teses sabre o 
conteudo dessa abertura. 

CARDOSO, Abilio. - The portuguese-spanish border in the economic inte· 
gration process. 

This paper seeks to provide a general discussion of the possible consequences on the portu
guese-spanish border areas of the dismantling of the long established economic and political bar
riers between the two countries, in the context of their mutual accession to the Common Market. 
It begins with a summary presentation of theories with a bearing on the theme, and then caracte
rizes the spanish-portuguese border, identifying those areas which seem to stand out of the gene
ral picture of underdevelopment and evaluating the extent to which is the existence of the border 
responsible for this situation. These points set the scene for the analysis of the central theme, 
which is then carried out. 
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