
XORNADA UNIVERSIDADE-EMPRESA

Comunidade de Traballo Galicia-Norte de Portugal

A Comunidade de Traballo Galicia-Norte de 
Portugal ten a finalidade de favorecer unha 
dinámica de encontros regulares entre 
ambas rexións para tratar asuntos de 
interese común, intercambiar informacións, 
coordinar iniciativas e examinar as posibili-
dades de solucionar os problemas comúns 
ou de contribuír a súa solución por medio de 
acordos, de decisións tendentes a unha 
solución coordinada, ou de recomendacións 
e propostas ás autoridades competentes, 
así como a elaboración e presentación de 
proxectos de cooperación conxuntos.

Vigo, 13 febreiro 2008
Centro Cultural CAIXANOVA
Rúa Policarpo Sanz, 13

EURORREXIÓN DO 
COÑECEMENTO

Comunidade de traballo
GALICIA-NORTE DE PORTUGAL

Inscripción gratuita
Prazas limitadas por rigurosa orde de inscripción

No marco das accións que desenvolve a Comu-
nidade de Traballo Galicia-Norte de Portugal 
baixo a actual presidencia da Xunta de Galicia, 
a xornada persegue promover o diálogo entre 
as universidades e os axentes económicos de 
Galicia e Norte de Portugal, avaliando estra-
texias de colaboración que optimicen a xestión 
do coñecemento eurorrexional.

As actividades organízanse como un foro 
aberto a ideas e opinións dos profesionais, de 
tal xeito que a contribución dos asistentes teña 
o mesmo peso ca dos conferenciantes. 
Búscase unha interacción total cos asistentes, 
que poderán enviar as súas preguntas ou 
propostas previamente para intentar persoali-
zar ao máximo o contido das ponencias de 
traballo.

COLABORACIÓN PARA O COÑECEMENTO

XORNADA  UNIVERSIDADE-EMPRESA
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A xornada plantéxase coa perspectiva de xerar 
pouso, que non se quede só nun día máis, e que o 
traballo desenvolvido deixe unha pegada impor-
tante nos asistentes. Para conseguir ese obxectivo 
estrutúrase en tres grandes bloques:

10.00
Recepción e acreditación dos asistentes

10.30
Sesión de apertura e presentación
 Laura Sánchez Piñón. Conselleira de Educación  
 e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia.
 
 Representantes de universidades e organizacións  
 empresariais da Eurorrexión.

10.45
Ponencia principal: As rexións do coñecemento
 Territorio e ciencia: As alianzas territoriais  
 de especialización científica. 
 A experiencia BIOCAT
 Màrius Rubiralta. Reitor da Universidade de  
 Barcelona e vicepresidente da CRUE.
 Moderador: Senén Barro Ameneiro. 
 Reitor da Universidade de Santiago de Compostela.

12.00  Pausa café

12.30
Obradoiros
 Colaboración Público-Privada na Xestión  
 do  Coñecemento Científico
 Modelos de financiamento público-privado  
 da investigación
 Iñaki San Sebastián. Director Xeral da Fundación Fatronik.
 Fernando de la Puente. Director Xerente de CIMA  
 (Universidad de Navarra).
 Moderador: Armando Mascarenhas Ferreira. 
 Reitor da Universidade de Tras-Os-Montes e Alto Douro.

 Valorización do emprego universitario    
 A captación do talento científico
 Joan Comella. Director do Programa Icrea (Institució 
 Catalana de Reserca i Estudis Avançats).
 Moderador: Maria Helena Nazaré. 
 Reitora da Universidade de Aveiro.

14.00  Xantar

16.00
Obradoiros
 Colaboración Público-Privada na Xestión  
 do  Coñecemento Científico   
 Alianzas estratéxicas Universidade-Empresa  
 para a investigación. 
 Rubén Leboreiro. Promotor do Proxecto CENIT  
 ACUISOST “Cara unha Acuicultura Sostible”.
 Moderador: José Manuel Maceiras. Representante  
 da Confederación de Empresarios de Galicia.

 Valorización do emprego universitario    
 Programa experimental de inserción laboral  
 de titulados
 Pedro Montero. Xerente de Fundecor (Fundación  
 Universidade-Empresa de Córdoba).
 Moderador: António Manuel Rodrigues Márques.  
 Presidente da Associaçao Industrial do Minho.

17.30
Conclusións
 Estratexias de Cooperación Público-Privada

 Estratexias de Promoción do Emprego  
 Universitario na Eurorrexión
 Moderador: José María Barja Pérez. 
 Reitor da Universidade da Coruña.

18.30
Clausura da xornada
 Carlos Cardoso Lage. Presidente da Comisión de 
 Coordinación e Desenvolvemento Rexional da  
 Comunidade de Traballo Galicia-Norte de Portugal.
 
 José Mariano Gago. Ministro de Ciencia, Tecnoloxía  
 e Ensino Superior de Portugal. 
 
 Emilio Pérez Touriño. Presidente da Xunta de Galicia.
 

18.45  Viño galego

20.30  Concerto de Rodrigo Leâo
 

Vigo - 13 febreiro 2008

As ponencias mostrarán boas prácticas que son 
referentes nos seus ámbitos de coñecemento co 
obxectivo de dinamizar un debate construtivo 
sobre potenciais modelos a aplicar no marco da 
Eurorrexión. As boas prácticas activas xa no 
contexto galaico-portugués estarán presentes no 
debate a través dos seus xestores e máximos 
representantes institucionais, contribuindo coa 
súa propia experiencia a construir e consolidar 
modelos eficientes para a valorización do coñece-
mento e o emprego universitario.

Os obradoiros celebraránse en paralelo, diferen-
ciando os seus contidos para que os asistentes 
poidan asistir a aquelas actividades que encaixen 
mais directamente co seu propio interese.

Ponencia principal.

Obradoiros paralelos nos que os axentes 
universitarios e empresariais avancen na 
definición de novas estratexias para a 
Colaboración Público-Privada na Xestión 
do Coñecemento Científico e a Transferen-
cia de Tecnoloxía, asi como na identifi-
cación de metodoloxías eficientes para a 
Valorización do Emprego Universitario.
 
Posta en común das conclusións obtidas 
en cada obradoiro.
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