
Xornada de Networking. Sector Invitado: Economía do Mar 14 de maio de 2012 

 

 

Organizan:                                                                 En colaboración con:                              

 

Xornada de Networking. Sector invitado “Economía do Mar” 

Galicia destaca como rexión económica nos sectores relacionados cao mar, sen embargo, as inversións en tecnoloxía por 

parte das empresas deste sector realízanse principalmente no estranxeiro.  

Esta xornada ten como obxectivo identificar as necesidades tecnolóxicas do sector marítimo, cao fin de detectar 

oportunidades de colaboración e de dar a coñecer os productos/servizos TIC existentes que podan axudar a incrementar a 

súa competitividade e productividade, nun intento de acercar oferta e demanda. 

• Data:  14 de maio de 2012 

• Lugar: Salón Galicia da CEP (Avda. Garcia Barbón nº104, Vigo) 
 
 

PROGRAMA 

18:00 - 18:10 

 

 
 

18:10 – 19:00 

 

 

 

 

 

 

19:00 -19:45 

 

 

 

 

 

 

 

 

19:45 -20:15 

 

20:15-20:30 

Apertura da Xornada  

� Dª. Lucia Gregorio Rodriguez. Directora Xeral de INEO.   

� D. Ricardo Fernández. Director Xerente do COETG. 
 

Panel de charlas. Cada ponente presentará as necesidades tecnolóxicas do seu sector. 

� D. Tomás Casquero Cimadevila. Xerente de ACLUNAGA.  

� D. Juan Manuel Vieites Baptista de Sousa. Secretario Xeral de ANFACO-CECOPESCA  

� D. Manuel Lolo Aira. Secretario de BIOGA. 

� Dª. Nuria González Prelcic. Coordinadora do Clúster de Tecnoloxía do Campus do Mar. 

� D. Luis Lara Rubido. Director da Autoridade Portuaria de Vigo. 
  

Organización de Mesas de traballo. Cada mesa estará integrada polas empresas participantes e por un 

experto-moderador. 

• Mesa 1-  Solucións TIC para o Sector Naval. Modera: ACLUNAGA. 

• Mesa 2-   Solucións TIC para o Sector Transformador de Productos da Pesca.  

                 Modera: ANFACO-CECOPESCA. 

• Mesa 3-   Solucións TIC para o Sector Biotecnoloxía. Modera: BIOGA. 

• Mesa 4-   Solucións TIC para o Sector Investigación e Formación. Modera: CAMPUS DO MAR. 

• Mesa 5-   Solucións TIC para o Sector Transporte Marítimo. Modera: PORTO DE VIGO. 
 

Presentación das conclusións obtidas nas mesas de traballo. 

 

Clausura do acto 

� D. Jorge Cebreiros Arce. Presidente de INEO. 

� D. Ramón Bermúdez de Castro. Decano do COETG.   

� D. José Manuel Fernández Alvariño. Presidente da CEP. (pte.confirmar) 
 

A asistencia á xornada é aberta, gratuita para os socios de INEO, para os colexiados e asociados de COETG/AETG e para os asistentes 

que pertenzan a algunha das entidades participantes non organizadoras. O custo para os non asociados é de 40€ (máis IVE). A inscrición 

debe formalizarse chamando ao 986465234 o enviando un correo electrónico a aetg@aetg.org indicando nome e apelidos da persoa 

que asiste, así como os seus datos de contacto e a empresa á que pertence.  
 

De conformidade cao establecido na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (en diante LOPD), AEG lle informa que os datos 

por vostede facilitados  para a súa inscrición no evento serán incorporados a un ficheiro titularidae de AETG, sendo empregados cao fin de xestionar a súa inscrición.  O 

envío de tales datos implica o seu consentimento expreso para proceder ao  tratamento dos mesmos, incluido o seu enderezo de correo electrónico, coas finalidades que 

se sinalan no párragrafo anterior. Vostede poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, previa acreditación da súa identidade, 

dirixíndose a AETG, ETSE de Telecomunicación. Lagoas Marcosende, s/n, ou ó seguinte enderezo de correo electrónico: aetg@aetg.org 


