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“A sua posição 
geoestratégica e a 
sua proteção natural 
transformam a Galiza 
num centro de  
operações para o 
movimento de  
mercadorias desde e 
para a Europa, a  
América e a África.”

01 Localização
Origem e destino universal

Galiza,  
a porta do Atlântico
A Galiza, conhecida como a terra dos mil rios, é a 
região mais atlântica de Espanha e Europa. Um lugar 
de tradição marinheira onde se encontram as falé-
sias mais altas, as rias mais produtivas e o único farol 
romano em funcionamento.

Entre as suas riquezas, a Galiza possui a rota de pe-
regrinação medieval que forjou os alicerces da Eu-
ropa, o Caminho de Santiago. Reconhecido como o 
primeiro itinerário cultural europeu, o Caminho tem 
atraído, há mais de dez séculos, milhares de pessoas 
à capital da Galiza, o que favorece as trocas comer-
ciais, de conhecimentos, culturas e o espírito acol-
hedor da região.
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O principal 
eixo distribui-
dor para África

Galiza
O porto mais 
próximo da 
América

O primeiro  
caminho da 
Europa

Santiago de Compostela
CAPITAL

Longitude: O7°51’58.36”  
Latitude: N42°45’18.29”

29.574 Km2

2,7 milhões de pessoas

PIB 
64.430.000.000 € 
6% de Espanha

Empresas 
+200.000

Exportações 2021 
25.259.000.000 €

Importações 2021 
20.116.000.000 €

13 Centros  
tecnológicos

5 
Universidades
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Onde se localiza a Galiza?

Crescimento económico  
e talento

A Galiza está situada no noroeste da Penínsu-
la Ibérica e é a região mais ocidental da Euro-
pa. É uma das 17 comunidades autónomas de 
Espanha e está organizada em quatro provín-
cias: A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra.

O oceano Atlântico banha o oeste da Gali-
za e o mar Cantábrico, o norte. Com mais de 
1500 quilómetros de costa, transforma-se no 
território com a maior costa de Espanha. As 
suas rias são uma fonte de riqueza económica 

A Galiza é a 6.ª economia de Espanha e a 3.ª 
comunidade autónoma com maior cresci-
mento de PIB esperado. Com uma população 
que ultrapassa 2,7 milhões de pessoas, a Ga-
liza situa-se na 5.ª posição da classificação 
estatal por número de habitantes (92,35 hab./
km². Assim, o território consolidou-se como 
uma das principais comunidades de Espanha, 
contribuindo com 6 % para o PIB nacional.

e comercial. Também garantem a segurança 
das operações marítimas em praticamen-
te qualquer circunstância meteorológica, de 
modo que os seus portos permanecem em 
funcionamento durante 365 dias ao ano.

A extensão do território da Galiza atinge 29 
574 km2 e é delimitada a este com as Astúrias 
e Castilla e León, e a sul com Portugal, for-
mando parte da conhecida Eurorregião Gali-
cia-Norte de Portugal.

O tecido produtivo da Galiza, formado por 
mais de 200 000 empresas de diversos sec-
tores, soma um saldo exportador de mais de 
21 000 milhões de euros. O dinamismo da Ga-
liza traduz-se nas seguintes cifras de expor-
tação e importação dos principais sectores 
económicos:

DINAMISMO SECTORIAL E BALANÇO COMERCIAL POSITIVO
Exportações 2019 Sector Importações 2019

16,29% Automóvel 27,74%

30,19% Produtos de consumo 12,25%

13,20% Alimentos 17,81%

12,63% Semiprodutos 12,39%

15,09% Bens de equipamento 10,20%

7,12% Produtos energéticos 15,41%

3,56% Matérias-primas 3,00%

1,10% Bens de consumo duradouros 1,11%

0,83% Outras mercadorias 0,10%

Total: 22 196 (milhões de euros) Total: 19 814 (milhões de euros)
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Vanguarda e futuro

A digitalização e a inovação na Galiza têm 
o apoio dos planos específicos impulsiona-
dos pela administração; do conhecimento 
especializado de 28 centros tecnológicos; 
de clusters sectoriais de referência inter-
nacional como o do automóvel, da alimen-
tação, da madeira, o naval, o do granito, o 
têxtil, da biotecnologia ou da saúde; e um 
sector TIC com um volume de faturação de 
aproximadamente 3000 milhões de euros. 
Adicionalmente, a Galiza lançou o projeto 
Ciudad de las TIC (Cidade das TIC), um es-
paço de 128 000 m2 que será transformado 
num Digital Innovation Hub Europeu.

“A Galiza tem apoio institu-
cional, acompanhamento 
e facilidades para investir, 
internacionalizar-se e  
enfrentar o processo da 
transformação digital e o 
desenvolvimento  
sustentável que  exige  
a sociedade atual.”

Para o incremento da sua produtividade, contribuiu o alto nível de formação da sua população 
ativa. Vários centros de FP (Formação Profissional), formação dual e as três universidades galegas 
formam profissionais em função da demanda de um mercado de trabalho novo, marcado pelas 
necessidades da economia circular, da biofabricação ou da inteligência artificial.

O apoio financeiro, a internacionalização e a digitalização definirão o caminho da dinamização 
do tecido produtivo galego nesta década. Só em 2022, o Governo autonómico mobilizará mais 
de 300 milhões de euros em empréstimos para empresas, e tem como meta que, em  2025, as 
8000 empresas exportadoras atinjam um volume de negócios de 25 000 milhões de euros. As 
previsões do Governo autonómico apontam para uma recuperação dos níveis pré-pandemia e um 
crescimento sustentado do PIB de 6 % em 2021.

Galicia calidade,
um destino para viver

A Galiza atrai pela sua alta qualidade de vida, 
o seu esplêndido património natural, as suas 
magníficas praias, os seus parques naturais e 
centenas de aldeias que nos convidam para 
conhecer os costumes, as festas, a história e 
a gastronomia que se conservaram ao longo 
dos séculos numa simbiose  perfeita de tra-
dição e modernidade.

As cidades da Galiza são consideradas  como 
as de maior qualidade de vida segundo vários 
inquéritos e estudos realizados em Espanha.

A rede de serviços moderna e uma ampla 
oferta de lazer, atividades culturais, desporti-
vas e sociais fazem com que a Galiza seja um 
lugar único   para viver e trabalhar.
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“O sector  
logístico da  
Galiza é o  
segundo sistema 
produtivo com 
maior rentabilida-
de económica na 
Região.”

02 Capacidade lo-
gística
Uma dinâmica de crescimento

Galicia, hub logístico 
da Europa Atlântica
Liderança mundial em 
desempenho logístico
A Europa está à frente no Índice de desempenho 
logístico, segundo o Banco Mundial, e assume 3 po-
sições do top 5. Este índice pontua os países consoan-
te a sua eficiência e eficácia no movimento de merca-
dorias através e dentro das fronteiras.

A logística e o transporte em Espanha aglutina mais 
de 1 milhão de empregos e representa cerca de 8 % 
do PIB e 12 % do Valor Acrescentado Bruto do sector 
dos serviços.
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Marín-Ría de 
Pontevedra

Monforte de Lemos

Boqueixón

Plataforma logística industrial de 
Salvaterra - As neves

Ribeira

Cee

A Pobra

Central de 
Transportes de San 
Cibrao das Viñas

Campus de Ourense

Campus de Pontevedra

Campus de Vigo

Parque empresarial de 
Morás - Arteixo

Teixeiro

Gradiant

Laxe

Cariño

Celeiro

Ribadeo

Burela

Parque empresarial de 
As Gándaras

Parque empresarial de Sionlla

A Susana

O Porriño
A Gándaras

Guillarei

Taboadela

O Carballiño
O Barco de 
Valdeorras

Portas

Vilagarcía

Curtis

San Diego

Campus de Santiago de 
Compostela

Campus de Lugo

Campus de A Coruña

Campus de Ferrol

Guixar

Santiago de Compostela

Lugo

A Coruña

Ferrol

Pontevedra

Vigo Ourense

Galiza, um 
ecossistema 
para o sector 
logístico

PORTOS DE 
INTERESSE GERAL

Vigo
Marín - Ría de Pontevedra
Vilagarcía
A Coruña - Exterior
Ferrol - San Cibrao

ESPAÇOS DE
ATIVIDADES LOGÍSTICAS

Plataforma loxística industrial de Salvaterra - 
As Neves (Plisán)
Parque empresarial das Gándaras (Lugo)
Parque empresarial da Sionlla (Santiago de 
Compostela)
Central de Transportes de San Cibrao das Viñas
Parque empresarial de Morás - Arteixo
Porto seco de Monforte de Lemos

AEROPORTOS

Vigo
Santiago de Compostela
A Coruña

SISTEMA DE
INOVAÇÃO

Campus de Ferrol
Campus da Coruña
Campus de Lugo
Campus de Santiago de Compostela
Campus de Pontevedra
Campus de Ourense
Campus de Vigo

ESTAÇÕES FERROVIÁRIAS 
DE MERCADORIAS

A Coruña - San Diego
Curtis / Teixeiro
A Susana (Boqueixón)
Ferrol
Lugo Mercadorías
Monforte de Lemos
Ourense
O Barco de Valdeorras

O Carballiño
Taboadela
As Gándaras (O Porriño)
Portas
Guillarei
Vigo - Guixar
Pontevedra
Vilagarcía de Arousa

PORTOS AUTONÓMICOS  
DE MERCADORIAS

Ribadeo
Burela
Celeiro
Cariño
Laxe
Cee
Ribeira
A Pobra
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A Galiza impulsiona o 
sector logístico

A inovação, vetor sectorial

A conectividade marítima, terrestre e aérea 
transformam a Galiza num hub logístico da 
Europa Atlântica. O sector da logística na Ga-
liza representa 4,2 % do PIB, emprega apro-
ximadamente 50 000 pessoas e agrupa mais 
de 12 000  empresas.

A Galiza maximiza a eficiência e a vanguarda 
do sector logístico com projetos de inovação 
colaborativos, como a Logistic Data Platform, 
uma plataforma que compila e analisa os flu-
xos logísticos internacionais com mais de 200 
milhões de dados de importação e exportação 
de Espanha e Portugal para transformá-los em 
informação ordenada e intuitiva que permite a 
tomada de decisões individuais, colaborativas 

O sector logístico da Galiza concentra bons 
exemplos de projetos inovadores, iniciativas 
de digitalização, soluções sustentáveis e for-
mação contínua para adaptar os seus profis-
sionais às novas demandas de especialização. 
A seguir, expõem-se alguns exemplos. 

O bom balanço da Galiza e a competitividade demonstrada pelas empresas que compõem o 
sector fizeram com que o Governo autonómico lançasse um plano que requererá a injeção pú-
blico-privada de mais de 20 milhões de euros para que o sector logístico da Galiza continue a 
crescer.

“O sector logístico da Galiza 
cada vez gera mais emprego e  
mais investimento.”

“A inovação, digitalização,  
sustentabilidade e formação 
profissional garantem a eficácia  
e menores custos da logística  
na Galiza.”

Nº DE EMPRESAS EMPREGO
Transporte marítimo 45

Transporte rodoviário +12.000 +48.000

Transporte ferroviário 2

Transporte aéreo 5

Atividades anexas ao transporte

TOTAL +12.000 50.000

e sectoriais. Assim, consegue-se o impulso 
dos projetos e das ações estratégicas para a 
função logística da Galiza num contexto glo-
bal.

O Governo da Galiza também promove apoios 
para projetos na logística de última milha que 
facilitem a inovação das empresas do sector 
dedicadas ao comércio eletrónico.



13

Empresas que  
lideram a digitali-
zação logística

Desde a Galiza promove-se a digitalização 
do sector logístico através de empresas tec-
nológicas que trabalham na automatização 
intralogística ou na tecnologia RFID. A di-
gitalização dos processos administrativos 
mediante o impulso do balcão único para as 
formalidades aduaneiras nos portos é outro 
dos projetos que estão em desenvolvimento.

A Galiza aposta na otimização dos comparti-
mentos de carga através do impulso de uma 
plataforma digital que apoie o coloading, para 
sistematizar a articulação das cargas partilha-
das e a implementação  de um sistema de mo-
nitorização, rastreabilidade e previsibilidade.
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“As vantagens para a logística na Galiza residem 
nas suas infraestruturas e intermodalidade,  
na sua excelência empresarial, na sua atividade 
económica e no seu ecossistema logístico em 
melhoria contínua com o objetivo de consolidar 
uma cadeia logística eficiente.”

A sustentabilidade que  
garante o futuro

Melhoria contínua e formação  
profissional

A logística verde, com a aplicação de so-
luções compatíveis com o ambiente, também 
está presente no desenvolvimento do sector 
na Galiza. O Plano Next Generation EU da 
Galiza inclui a criação de cadeias logísticas 
sustentáveis através de quatro projetos: um 

A Galiza avança também na eficiência do am-
biente legal e administrativo no referente às 
licenças de atividades, de importação e ex-
portação. Impulsiona a Lei de simplificação 
administrativa e de apoio ao relançamento 
económico, que estabelece novas medidas 
para fomentar a atividade económica depois 
da covid-19, com uma perspetiva de simpli-
ficação administrativa que favorece a imple-
mentação e o funcionamento de iniciativas 
empresariais na Galiza. Assim, reduzem-se 
as barreiras regulamentares e administrativas 
para permitir uma gestão mais eficiente, cus-
tos e tempos.

 

centro para impulsionar a economia circular, 
a produção de hidrogénio verde, a produção 
de fibras têxteis e o desenvolvimento de nova 
potência renovável para fornecer os projetos 
anteriores.

A Galiza é um destino de vocação logística 
de alto nível com itinerários formativos as-
sociados à Supply Chain. As universidades 
promovem a formação contínua através de 
mestrados em Gestão e Inovação da Cadeia 
de Abastecimento e um mestrado em Logís-
tica e Transporte, e a Administração fomenta 
a formação profissional específica em Trans-
porte e Logística.

Na Galiza também se promovem projetos de 
empreendimento logístico e startups que 
respondem aos desafios do sector através 
do acelerador público Cologistics e outros 
privados, como Logistics Tech Accelerator e 
Fishing Accelerator de Kaleido Logistics ou 
The Hop da Estrella Galicia.
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A Galiza é uma
mais-valia

Principais vantagens 
competitivas
do sector logístico 
da Galiza 

Conectividade mundial,  
continental e local

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA ÚNICA

Porta do Atlântico. Com os portos e aeropor-
tos mais ocidentais da Europa, a Galiza possui 
os melhores tempos de conexão com a Amé-
rica e comunicações eficientes com a África. 
E, como está localizada no centro da Europa 
Atlântica, tem um posicionamento privilegia-
do para conectar estes países.

A MAIOR REDE DE PORTOS DE ESPANHA

Combina 5 portos grandes que dependem do 
Estado com uma rede de portos de menor ta-
manho geridos pelo governo regional.

INFRAESTRUTURAS EM MELHORIA  
CONTÍNUA

Investimentos importantes planificados para 
todos os modos de transporte.

NO CORREDOR ATLÂNTICO EUROPEU

Investimentos importantes e compromissos 
de qualidade a curto e a médio prazo.

CONECTIVIDADE QUE FACILITA O ACESSO 
AOS PRINCIPAIS HUBS

Oferece alcance mundial através de serviços 
multimodais integrados.

CONEXÃO FERROVIÁRIA EM CONSTANTE 
DESENVOLVIMENTO

Conexões que já estão operativas com o resto 
de Espanha e da Europa e importantes inves-
timentos públicos para permitir o transporte 
de comboios com 750 m.

CALADO DOS PORTOS E SEGURANÇA  
MARÍTIMA

Recebimento de navios de todos os taman-
hos em condições de máxima segurança, in-
dependentemente da climatologia.

ALTA CAPACIDADE DE CARGA E ARMAZE-
NAMENTO NOS PORTOS

Equipamentos e infraestruturas que permitem 
realizar operações muito ágeis em termos de 
tempo e gestão.

FLEXIBILIDADE TRIBUTÁRIA

Dispõe da única zona franca de mercadorias 
do noroeste peninsular e tem uma rede com-
pleta de zonas aduaneiras.
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Eficiência e eficácia

Formação e vanguarda

Dinamismo

Eficiência operativa que garante tempos de 
permanência mínimos e custos de manipu-
lação competitivos.

Um ecossistema de empresas inovadoras que 
impulsionam o sector: tecnológicas, engenha-
rias, consultorias ambientais, etc.

Um mercado que está em crescimento e que 
assegura importantes volumes de entrada e 
saída.

Abertura à colaboração entre a Galiza e outros 
países para atingir um crescimento mútuo.

A Galiza é um território com capacidade para se posicionar na logística mundial. As suas van-
tagens competitivas unem-se às infraestruturas rodoviárias, ferroviárias, aéreas e marítimas 
que a comunicam com todo o mundo. Descubra tudo o que a Galiza lhe pode oferecer!

Flexibilidade e adaptabilidade aos requisitos 
do  remetente e aos do transportador.

Um quadro jurídico de apoio à logística e ao 
co mércio internacional.

Procedimentos aduaneiros uniformes com 
uma  perspetiva aberta e segura.

Profissionais altamente qualificados com uma 
formação especializada e fomento de pro-
fissões através de incubadoras e de projetos 
de empreendimento em logística.

Boa cooperação público-privada, com grande 
envolvimento e fomento económico do Go-
verno da Galiza.

Menos congestionamento em comparação 
com outros  portos/hubs da União Europeia.
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“A Comunidade galega  
converteu-se numa das 
principais zonas estratégicas 
para o transporte de  
mercadorias diário com   
destino para os mercados  
exteriores e nacionais.”

03 Infraestruturas
Alta conectividade,  
máxima intermodalidade

Intermodalidade  
preparada para crescer
A Galiza sobressai pela flexi-
bilidade e o desenvolvimen-
to da sua estrutura logística 
que, junto com a importân-
cia do tráfego marítimo, as 
infraestruturas rodoviárias, 
ferroviárias, aéreas, os por-
tos secos e os nós intermo-
dais formam uma rede lo-
gística que conecta a Galiza 
com todo o mundo.

“Um desenvolvimento susten-
tável das infraestruturas.”
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Cariño

Celeiro
Burela

Ribadeo

Ferrol

A Coruña

Vigo

Marín

A Pobra

Ribeira

Cee

Laxe

Vilagarcía

Portos  
principais
e secundários

Portos principais 
+ 33 milhões   
de toneladas

Navios  
mercantes 
+  4800

Navios de todos os  
tamanhos até 2 m de 
calado para conten-
tores e 22 m para  
outras mercadorias

Conectividade  
mundial  
Norte da Europa, 
América, África e 
Ásia

Cargas 
Granel sólido  e 
líquido, conten-
tor, carga ro-ro e 
breakbulk

Cruzeiros 
196
Passageiros 
+ 300.000
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Um meio para a segurança marítima

A Galiza ocupa uma posição marítima privile-
giada com 13 portos de mercadorias ao longo 
de mais de 1500 quilómetros de costa. As rias 
proporcionam refúgios naturais e, junto com 
os portos exteriores de A Coruña e de Ferrol, 
facilita as operações marítimas em condições 
de segurança durante os 365 dias do ano.

O território da Galiza tem cinco Autoridades 
Portuárias que gerem os portos principais 

A Galiza recebe ao ano quase 5000 navios mercantes, incluindo graneleiros, de carga geral, ro-ro 
cruzeiros, porta-contentores e outros. 

de A Coruña, Ferrol e San Cibrao, Marín, Vigo 
e Vilagarcía de Arousa. Puertos de Galicia, 
como entidade do Governo autonómico, gere 
outros portos que têm um papel relevante no 
movimento de mercadorias em geral: A Pobra 
do Caramiñal, Burela,  Cariño,  Cee,  Ribadeo,  
Ribeira  e  Viveiro. O resultado são 13 portos 
comerciais destacados.

“Os principais portos da Galiza movimentam um  
tráfego de 33 milhões de toneladas anuais.”

A Coruña Ferrol -  
San Cibrao Marín Vigo Vilagarcía 

de Arousa TOTAL

Tráfego portuário 2021(t) 9.571.247 8.412.157 1.758.783 3.955.231 1.248.743 24.946.161

Área de flutuação (ha) 8.514 4.621 9.873 13.997 8.347 45.353

Área terrestre Autoridade  
Portuária  (m2)

Total 3.051.768 3.425.626 752.446 577.086 575.000 8.381.926

Armazenamento 691.430 873.630 122.600 412.735 242.000 2.342.396

Cais (m)

Total 9.515 14.418 5.279 14.486 2.984 46.683

Calado C≥12 2.398 4.180 1.075 2.343 1.343 11.339

Armazéns frigoríficos

Área armazéns de frio, gelo e 
outros (m2)

9.489,34 250.000 262.822 522.311

Capacidade de armazenamento (m3) 76.810,00 255.217 819.718 1.151.745

Fábricas de gelo 250 550 800

Pontos de conexão para contento-
res frigoríficos 120 216 655 1.300 90 1.955

Instalaciones pesqueras (m2) 53.524 1.437 25.199 77.753 36.515 194.429

Contenedores

Linha de atracação cais (m) 316 173 524 769 271 2.053

Calado máximo (m) 9,5 20 14 17 13 73,5

Terminal de contentores  (m2) 30.423 290.000 133.000 179.244 52.710 685.377

Conexão ferroviária Sim Sim Sim Sim Sim 33.059.830
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A localização estratégica da Galiza permitiu uma importante especialização na carga e descarga 
de granel, produtos da pesca e mercadorias em geral. Mas a Galiza fornece também serviços a 
todos os tipos de carga por mar.

As principais mercadorias transportadas são:

Gás liquefeito, petróleo bru-
to, produtos petrolíferos refi-
nados e outros líquidos.

Na Galiza está, também, um dos principais 
portos espanhóis em serviços car carrier, que 
movimenta mais de 400 000 veículos por ano.

Carvão, minérios, produtos 
agrícolas e da pesca, flores-
tais e madeira, de ferro e aço, 
turbinas eólicas, ferroligas, 
sucata e siderúrgicos.

Comerciais, reboques e se-
mirreboques.

LÍQUIDOS SÓLIDOS VEÍCULOS

GRANEL GERAL OUTROS PRODUTOS

Líquidos Sólidos Geral Contentores Pesca Abastecimento Combustível

A Coruña 8.970.330 3.474.568 1.006.157 35 35.924 76.142 30.957

Ferrol-San Cibrao 2.311.900 8.095.030 762.638 95.405 147 10.903 4.993

Marín y Ría de 
Pontevedra 7 888.504 1.549.975 873.911 1.725 31.496 17.927

Vigo 46.770 297.778 3.819.996 2.659.602 79.803 142.862 70.229

Vilagarcía de 
Arousa 182.544 479.972 652.903 340.978 0 5.283 939

Toneladas 11.511.551 13.235.852 7.791.669 3.969.931 117.599 266.686 125.045

 RO-RO RO-RO REBOQUES  

Ferrol-San Cibrao 50.936 0

Vigo 1.126.119 17.576

 1.177.055 t 17.576 t
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Os portos da Galiza recebem a visita de mais de 300 000 passageiros por ano em aproximada-
mente 200 cruzeiros.

O mar, conexão da Galiza  
com o mundo

A conectividade marítima da Galiza continua a 
crescer através de novas linhas, tanto em trá-
fego convencional e de contentores como 
em serviços ro-ro e ferry.

Os serviços deep sea dos portos da Gali-
za oferecem os menores tempos de trânsito 
entre Europa e América. E as ligações Short 
sea shipping e feeder, tanto de contentores 
como de carga geral ou a granel melhoram a 
competitividade dos carregamentos e a sua 
sustentabilidade.

A Galiza tem boas frequências de ligação 
com outros portos hub principais como 
Roterdão e Algeciras, o qual proporciona ao 
território uma conectividade mundial, bem 
como com Antuérpia, Sines, Lisboa, Valência 
ou Barcelona entre outros.

“Os portos da Galiza estão 
localizados nas principais 
rotas marítimas internacio-
nais com mais de 90  
serviços para o Norte da 
Europa, América, África  
e Ásia.”

PRODUTOS 
SECOS 

A GRANEL

PRODUTOS 
LÍQUIDOS A 

GRANEL

OUTRA CARGA NÃO 
ESPECIFICADA EM 

NENHUMA SECÇÃO

CONTENTORES 
GRANDES

RO-RO

14 MIL

6 MIL

10 MIL

2 MIL

12 MIL

4 MIL

8 MIL

0 MIL

TIPO DE CARGA  
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Rotas  
marítimas

46 serviços  
diretos de  
contentores

33 serviços 
Short Sea Shipping / Feeder

6  serviços  
Deep Sea

18 serviços Car 
Carrier que che-
gam a todo o mundo

7 serviços 
Short Sea  
Shipping

Tráfego 
regular
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Conectividade 
mundial

Espanha ÁfricaEuropa América Ásia e
OceâniaAlgeciras

Barcelona
Bilbao
Cádiz 
Gijón 
Huelva 
Las Palmas de 
Gran Canaria
Málaga
Santa Cruz de la 
Palma
Santa Cruz de 
Tenerife 
Santander
Tenerife
Valencia

Abidjan
Antwerp
Apapa
Bata
Beira 
Benin
Boma
Cabinda
Cape Town
Casablanca
Conakry 
Côted’Ivoire
Dakar
Djibouti
Douala 
Dunkerque
Durban 
Genoa
Ghana
Kribi
Le havre 
Libreville
Lobito
Lome
Luanda
Malabo
Maputo
Matadi
Namibe
Nigeria
Pemba 
Pointe Noire
Port Elizabeth 
Port Gentil
Richards Bay 
Sao Tome
Senegal
Soyo
Tanger
Tema
Tilbury
Tincan
Vado
WalvisBay 
Ziguinchor

Aarhus 
Alesund
Altamira
Amsterdam
Antwerp
Bremerhaven
Bristol
Buenaventura
Cagliari
Callao
Dublin
Dunkirk 
Felixstowe
Fos
Fredrikstad 
Gdansk
Gdynia 
Génova
GiolaTauro 
Greenock
Hamburg
Helsinborg 
Immingham
Klaipeda
Kotka
Leixoes
Lisboa 
Liverpool
Livorno
London 
Moerdijck
Murmansk
Rauma
Riga
Rotterdam
Salerno
Scrabster
Setúbal 
Sines
Sortland
Southamptom
St. John´s
St.Petersburgo 
Swinousjscie
Szczecin
Tallín
Thorshavn 
Tilbury
Tomso
Vanuatu

Argentina
Boston 
Brazil
Canada
Caribbean
Cartagena 
Caucedo 
Charleston
Halifax
Houston
Itapoa
Kingston
Maine
Manzanillo,Pa 
Mexico
Miami
Montreal
New Caledonia 
New Orleans 
New York 
Norfolk
Paraguay
Portland
Santos
Savannah
St. Anthony
Uruguay
Valparaiso
Veracruz

Adelaide
Fidji
Frementle
French Polyne-
sia
Guam
Haiza
Iceland
Islas Solomón
JebelAli 
Jeddah
KhorFakkan
King Abdullah 
Melbourne
Micronesia
Mundra
Nacala
New Caledonia 
NhavaSheva
Nueva Zelanda
Papua
Paranagua
Port Kelang
Port Qasim
SamoanIslands
Singapure
Sydney
Wallis & Futuna
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A Galiza no
Corredor Atlântico Europeu

REDE RODOVIÁRIA

A Galiza tem uma rede rodoviária de mais de 
17 000 km com estradas de alta capacidade, 
vias rápidas e autoestradas, que a ligam ao 
resto da Espanha, Portugal e Europa.

Nos últimos anos foi realizada uma melhoria 
considerável na rede rodoviária, o que permi-
tiu a redução dos tempos, bem como o incre-
mento da sua segurança.

“A conectividade maríti-
ma, que facilita a atividade 
comercial internacional, é 
completada com acessos 
terrestres através do  
transporte rodoviário e f 
erroviário de mercadorias”

Máquinas, veículos,  
objetos manufaturados

Minerais em bruto ou  
manufaturados e materiais 
de construção

Produtos alimentares  
e forragens

Produtos agrícolas  
e animais vivos

Produtos químicos

Todos os tipos de  
mercadoria

Minérios e resíduos  
para refundição

49,18

16,19

12,47

6,8

5,96

3,94

1,59

Mercadorias em percentagens
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Vias rápidas
e autoestradas

+90 000 t de 
mercadoria  
da Galiza e para 
a Galiza

Cargas
Geral, seca, temperatura controlada, 
sobredimensionada, perigosa e  
especial

Destinos a toda 
Europa

Capacidade 
< 25 t

Frequências 
diárias e  
semanais

Marín
Ría de 

Pontevedra

Monforte de 
Lemos

Boqueixón

Ribeira

Cee

A Pobra

Teixeiro

Laxe

Cariño Celeiro

Ribadeo

Burela

O Porriño

Guillarei

O Carballiño
O Barco de 
Valdeorras

Portas
Vilagarcía

Ferrol

A Coruña

Santiago de Compostela

Lugo

Ourense
Vigo

Pontevedra
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De camião,  
da Galiza a...
MADRID

BARCELONA

VALENCIA

PORTO (Portugal)

IRÚN (França)

7,30 H (590 Km)

14 H (1150 Km)

12,3 H (950 Km)

1,45 H (155 Km)

9,30 H (770 Km)
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Monforte de 
Lemos

Boqueixón

Central de Transportes 
de San Cibrao das Viñas

Teixeiro

A Susana

O Porriño
A Gándaras

Guillarei

Taboadela

O Carballiño O Barco de 
Valdeorras

Portas
Vilagarcía

Curtis

Ferrol

A Coruña

Santiago de Compostel a

Lugo

OurenseVigo

Pontevedra

San Diego

Guixar

Destinos
Espanha e Portugal

Cargas
Madeira,  
produtos  
siderúrgicos e 
contentores

+ 2.000  
circulações

REDE FERROVIÁRIA

A Galiza tem uma rede ferroviária de alta velocidade (passagei-
ros) e uma rede de carga com 16 estações que liga as principais 
cidades e liga a Galiza com o resto de Espanha e com Portugal.

O plano de investimento na rede ferroviária já torna possível o 
comboio de alta velocidade que liga a região a Madrid em duas 
horas e contempla melhorias que permitirão o aumento das fre-
quências e a redução dos tempos dos comboios de mercadorias 
de mais de 750 metros. A estratégia da Galiza de modernização 
da sua rede ferroviária prevê a duplicação do transporte ferro-
viário de mercadorias até 2030. A previsão do governo regional 
é de transportar mais 3 milhões de toneladas por ano por camin-
ho-de-ferro. Uma medida que irá aumentar a competitividade da 
região e evitar a emissão de 150 000 toneladas de CO2 por ano.

A Galiza aumentará a área de influência dos portos da região, pro-
movendo a multimodalidade do transporte de mercadorias a 
eles associado. Para o efeito, completará as infraestruturas es-
senciais no transporte de mercadorias, especialmente a ligação 
ferroviária em três pontos-chave, o Porto de Ferrol, o Porto Exte-
rior da Corunha e o Terminal Portuário de Bouzas.

Ligações  
ferroviárias
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 A GALIZA POR AR

O nó aéreo galego complementa o transporte terres-
tre e marítimo com três aeroportos comerciais com 
terminais de carga aérea, cujos principais destinos são 
a União Europeia e África, e que se situam num raio de 
100 quilómetros no eixo atlântico: A Coruña-Alvedro, 
Santiago de Compostela-Lavacolla e Vigo-Peinador.

Destinos

União Europeia e África
Carga

+ 34.500 t

Rotas  
aéreas
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Vigo

 

REGIME ADUANEIRO ESPECIAL

O território da Galiza tem a única zona franca no 
noroeste da Espanha, na qual se aplica um regime 
aduaneiro especial. Localizado a apenas 30 quilóme-
tros de Portugal e próximo de um dos portos mais 
importantes da Galiza, é complementado por uma 
rede de entrepostos aduaneiros para uma maior fle-
xibilidade fiscal para mercadorias em trânsito, em ar-
mazenagem ou em processamento.

A Zona Franca de Vigo tem duas áreas de armazena-
gem, na zona industrial de Balaídos com 37 633 m2 

de superfície coberta (dentro do milhão de metros da 
zona); e outra superfície no Porto de Vigo de 200 000 
m2, com armazéns e áreas de armazenamento aber-
tas a partir das quais é possível carregar e descarre-
gar mercadorias transportadas por mar. E continua a 
aumentar o seu espaço para expandir a sua capaci-
dade para o transporte de veículos e componentes.

Zona  
Franca

BALAÍDOS BOUZAS

Superfície total (m2) 
1.000.000
Empresas 
9

Superfície total (m2) 
160.000
Empresas 
31

Bouzas e Balaídos
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Monforte de 
Lemos

Parque 
empresarial 
da Sionlla 

Parque empresarial 
de Morás – Arteixo 

Plataforma logística industrial de 
Salvaterra - As neves

As Gándaras
Ourense

“Na Galiza há um total 
de 1 405 000 armazéns 
e plataformas de  
distribuição.”

NÓS INTERMODAIS

A Galiza fez progressos na integração do trans-
porte intermodal com os portos secos de Mon-
forte de Lemos e Salvaterra-As Neves Plisan. Es-
tes dois enclaves interiores oferecem condições 
ideais para a intermodalidade rodoviária-ferro-
viária-marítima, ligando efetivamente os portos 
da Galiza ao interior da península, captando uma 
grande parte do tráfego portuário destinado ao 
interior e, ao mesmo tempo, como plataformas 
para o transporte de mercadorias ao estrangeiro.

 Intermodalidade 
rodoviária,  
ferroviária e  
marítima

Localização 
província

Superficie  
m2

m2  
projetados

Conexão  
marítima

Conexão  
ferroviária

Puerto Seco de Monforte 
de Lemos Lugo 145.745 306.783

Com 5  
portos por via 
ferroviária

Sim (comboios 
de 750 m)

Plataforma logística  
industrial de Salvaterra- 
As Neves Plisan

Pontevedra 357.695 3.091.429 Porto de Vigo 
(35 km) Em breve

Parque empresarial  
intermodal das Gándaras Lugo 877.106 2.135.512 Em planeamento

Parque empresarial da 
Sionlla A Coruña 461.227 1.382.799 Em planeamento

Central de Transportes 
de San Cibrao das Viñas Ourense 224.949 98.057 Em planeamento

Parque empresarial de  
Morás – Arteixo A Coruña 375.497 1.479.762 Porto da  

Coruña (5 km)
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SOLO DISPONÍVEL PARA O CRESCIMENTO

Na Galiza existem mais de 120 complexos in-
dustriais, comerciais e de serviços, localiza-
dos nas quatro províncias, com uma superfície 
de mais de 47 milhões de metros quadrados.

A Galiza é versátil e oferece a máxima adapta-
bilidade a cada projeto, com parcelas grandes 
ou pequenas disponíveis para se adaptarem 
às necessidades de cada negócio. Novos par-
ques empresariais estão a ser planeados ou 
em construção, o que irá aumentar a oferta 
de terrenos em mais de 25 000 000 m² para 
o estabelecimento de novos projetos empre-
sariais.
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Welcome to the Atlantic gate Galicia
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“O desenvolvimento 
do potencial logístico 
melhora a  
competitividade dos 
sectores primário e 
industrial.”

04 Sectores
económicos
Os sectores industriais 
propulsores da Galiza

As empresas escolhem  
a Galiza
A União Europeia lidera as exportações 
mundiais com 4,7 biliões de euros. As ex-
portações combinadas dos países europeus 
ultrapassam a China como líder mundial, co-
locando o território europeu ao mesmo nível 
que os tradicionais países exportadores.

As exportações das empresas galegas re-
presentam 8 % da Espanha e é a segunda 
melhor balança comercial em termos ab-
solutos, com um saldo positivo, em Espan-
ha. 
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A Galiza, líder mundial  
em produtos do mar

Na Galiza existem mais de 1100 empresas 
que constituem o sector da pesca e que ge-
ram mais de 16 000 empregos e um volume 
de rendimento de 7818 milhões de euros, o 
que representa 5,42 % do valor acrescentado 
bruto da Galiza. Em 2020, 41 % de todo o peixe 
congelado distribuído por via marítima em Es-
panha foi comercializado a partir do Porto de 
Vigo.

As principais multinacionais com sede na Galiza, com presença nos principais bancos de pesca e 
mercados mundiais, oferecem serviços em toda a cadeia de valor desde a origem até à venda, e 
comercializam produtos cujas vendas atingem mais de 80 países nos cinco continentes.

A indústria agroalimentar, em geral, é um dos principais sectores da Galiza.

“Em 2021 foram  
movimentadas através 
do porto de Vigo 30 231 
toneladas de produtos 
da pesca.”

EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO

Valor (milhões de euros) Valor (milhões de euros)

Carne 311,06 47,75

Laticínios e ovos 143,28 20,87

Peixe 2.149,17 2.744,79

Cereais 12,94 212,07

Frutas e legumes 80,55 68,58

Açúcar, café e cacau 7,84 15,14

Preparações alimentares 37,41 13,62

Bebidas 68,86 15,96

TOTAL 2.811,11 3.138,78
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Sectores principais da Galiza:  
automóvel, têxtil e naval

A Galiza é madeira  
e pedra natural

A indústria automóvel é responsável por 6800 milhões de euros de volume de negócios para 
a Galiza, equivalentes a 12 % do PIB galego e 32 % das exportações. No sector automóvel, são 
produzidos anualmente mais de 400 000 veículos, 15 % do fabrico de automóveis em Espanha, 
bem como a produção de componentes para fábricas doutras partes de Espanha e da Europa.

No sector florestal, a Galiza é a 9ª maior po-
tência da Europa, e lidera o sector a nível na-
cional, representando 15 % das exportações 
de madeira da Espanha. A indústria florestal 
e madeireira representa 1,8 % do PIB da Gali-
za e gera 25 % do emprego industrial. O seu 
volume de negócios ultrapassou 700 milhões 
de euros em 2020.

A Galiza possui os maiores depósitos de pe-
dras ornamentais na Espanha, incluindo grani-
to e ardósia. 

O sector têxtil da Galiza é estratégico e é 
constituído por 300 empresas que empre-
gam mais de 13 000 pessoas e representam 
6,5 % da riqueza da Galiza. O seu volume de 
negócios ascende a 14 800 milhões de euros 
e representa 36 % do total das exportações 
galegas.

A Galiza está uma das maiores empresas de 
distribuição de moda do mundo, presente em 

Por este motivo, juntamente com a grande in-
ternacionalização da indústria, com importan-
tes investimentos noutros países produtores, 
a Galiza consegue abastecer grandes merca-
dos mundiais. A Galiza é também o segundo 
maior produtor de pedra natural da Europa, 
com mais de 5000 empregos e um volume 
de exportação que representa 80 % de toda 
a Espanha. O sector da pedra tem prestígio 
mundial graças à sua excelente matéria-prima 
e a aplicação de tecnologia de ponta é uma 
garantia de qualidade nos mercados interna-
cionais.

216 mercados através da sua plataforma on-
line e em 96 países com mais de 6600 lojas. 

A indústria da construção naval da Galiza 
ocupa um lugar preponderante na Espanha e 
no mundo. Os estaleiros galegos, apoiados por 
mais de 130 empresas auxiliares, possuem a 
experiência, especialização e capacidade ne-
cessárias para empreender qualquer projeto.

EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO

Valor (milhões de euros)

Automóveis e motas 2.609,62 2.041,96

Componentes automotivos 1.007,15 3.454,98

TOTAL 3.616,77 5.496,94
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 Promoção das TIC e do sector  
aeroespacial da Galiza

A Galiza acolhe o Pólo Aeroespacial, que pro-
move vários programas para melhorar os ser-
viços públicos através da utilização de veícu-
los não tripulados, medidas promovidas pelos 
governos da Galiza e da Espanha, nas quais 
foram investidos mais de 164 milhões de eu-
ros. Esta indústria está a emergir fortemente e 
emprega mais de 1200 pessoas na Galiza.

O sector tecnológico da Galiza é propulsor 
da economia com mais de 19 000 trabalha-
dores e quase 3000 empresas. Está prevista 
a criação de mais de 4500 postos de trabalho 
nos próximos cinco anos. A Galiza é também 
uma referência no estrangeiro no desenvolvi-
mento de projetos digitais na saúde, a justiça 
e a educação.
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Welcome to the Atlantic gate Galicia

36

“A Galicia  
Logistics  
representa a ação 
conjunta de todos 
os agentes públi-
cos e privados da 
função logística 
na Galiza.”

05 Apoio
público-privado
Aposta institucional e financeira  
para fortalecer o sistema logístico

Galicia Logistics, um bloco  
logístico integrado e competitivo
A posição estratégica da Galiza no que diz respeito ao 
seu tráfego marítimo e às suas infraestruturas logísti-
cas e de transporte e uma intermodalidade pronta a 
crescer fazem da Galiza uma plataforma logística com-
petitiva, eficiente, flexível, inovadora e sustentável. 
Assim nasceu a Galicia Logistics, o símbolo do posi-
cionamento da Galiza como a grande plataforma lo-
gística do Atlântico.

A Galicia Logistics representa a mais densa rede de 
portos comerciais em Espanha, as empresas de um 
dos territórios mais exportadores e também um exce-
lente sistema logístico que cumpre os mais elevados 
padrões internacionais.



37

“Um cluster para promo-
ver projetos de inovação, 
formação de talentos e 
políticas para maximi-
zar a competitividade do 
sector.”

O Clúster de la Función Logística de 
Galicia coordena o interesse co-
mum das administrações públicas, 
os agentes do campo da logística e 
as empresas, que unem forças para 
transformar a Galiza no centro logís-
tico da Europa Atlântica, apostando 
em projetos colaborativos inovadores 
e na internacionalização e a digitali-
zação.

El Clúster de la Función Loxística de 
Galicia es el ente que coordina el in-
terés conjunto de las administracio-
nes públicas, los agentes del ámbito 
logístico y las empresas, que suman 
esfuerzos para convertir a Galicia en 
el polo logístico de la Europa Atlán-
tica, apostando por proyectos cola-
borativos de carácter innovador y el 
impulso de la internacionalización y la 
digitalización. 

20 milhões de € para maximizar  
o desenvolvimento logístico

A Estratégia Integrada de Otimização Logística da Galiza, promovida pela administração regional, 
com um investimento público-privado previsto de 20 milhões de euros, irá maximizar o desenvol-
vimento e a competitividade do sector logístico na Galiza.
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Fundos Next Generation UE  
para o sector logístico

Apoio aos investidores
e às empresas

7 serviços de atenção no  
destino fornecem cobertura  
comercial global

A chegada dos Fundos Next Generation à Ga-
liza representa também uma injeção econó-
mica para o sector da logística. A Galiza atri-
buirá fundos para promover uma mobilidade 
mais limpa, com transportes públicos inter-
modais e a chegada da alta velocidade; uma 

A Galiza é um território com entidades públi-
cas que facilitam o desenvolvimento empre-
sarial e promovem projetos de investimento. 
Através do Instituto Galego de Promoção Eco-
nómica (IGAPE), o Governo da Galiza oferece 
um serviço de apoio aos investidores com in-
formação, aconselhamento e assistência para 
a gestão, desenvolvimento e localização de 
terrenos industriais e empresariais.

A Galiza tem uma rede de escritórios de apoio 
empresarial no Reino Unido, Marrocos, Israel, 
China, Estados Unidos, México e Peru, que 
funcionam como uma ponte de comunicação 

mobilidade mais inteligente, com a moderni-
zação da gestão dos transportes públicos e 
das infraestruturas; e uma mobilidade mais 
eficiente e segura, maximizando o potencial 
dos portos e das plataformas logísticas.

O IGAPE também gere o apoio financeiro 
aos investidores com linhas de ajuda a fundo 
perdido e um programa de empréstimos para 
facilitar o financiamento, em condições vanta-
josas, de iniciativas empresariais que se esta-
belecem na Galiza.

A XesGalicia é a empresa pública de gestão 
de entidades de capital de risco na Galiza, 
que em 2020 aprovou operações a favor de 
20 empresas no valor de 14 milhões de euros.

para prestar aconselhamento a projetos em-
presariais internacionais que emergem destes 
países e que têm relações comerciais com a 
Galiza.
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Descubra a Galiza como 
um espaço logístico

www.galicialogistics.com 


