
 

Os premios Incuvi da UVigo 

recoñecen proxectos de 

mobilidade, sustentabilidade e 

novas tecnoloxías 
Entre as ideas premiadas nesta convocatoria hai proxectos para transformar a 

mobilidade; unha marca de roupa adaptada á economía circular; un proxecto 

cultural que persegue salvar distancias entre patrimonio histórico, cultura e 

tecnoloxía; e unha iniciativa para o fomento da impresión 3D. 
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Un total de 17 proxectos, vinculados ao ámbito cultural, á movildad, á 

sustentabilidade e ás novas tecnoloxías, entre outros sectores, foron 

galardoados no IX edición dos premios Incuvi Emprende, o V 

edición de Incuvi Avanza, e o I edición de Incuvi Consolida, todos 

eles premios convocados pola Universidade de Vigo (UVigo). 

 

Tal e como destacou o reitor da universidade viguesa, Manuel Reigosa, 

durante o acto de entrega de premios, que se celebrou este xoves de 

forma virtual, o obxectivo destas convocatorias é axudar “aos alumnos 

máis emprendedores a pór en marcha as súas ideas para que 

cristalicen en proxectos de éxito”. 

En concreto, os premios Incuvi-Consolida recoñeceron a Somos Terra, 

unha consultoría ambiental cuxo obxectivo é “fomentar a 

sustentabilidade no territorio“, a través de actividades de educación 

e sensibilización que implican “aos diferentes axentes da sociedade”. 

Pola súa banda, os gañadores dos premios Incuvi Avanza, que recibirán 

asesoramento personalizado e unha axuda económica para subvencionar 

os custos relacionados coa súa constitución como empresa, foron ODS 

Protein, un proxecto de produción de proteína alternativa á industria 

alimentaria; e PaySecure, un proxecto que garante a seguridade en 

procesos de compra-venda electrónica. 

Así mesmo, nesta mesma categoría tamén foron galardoados LogicMelt, 

un proxecto que aposta pola dixitalización para a industria 4.0; e 

finalmente Wegoo, unha plataforma de planificación de viaxes que 

permite ao usuario gañar eficiencia nos seus traslados. 

Finalmente, un total de 12 ideas empresariais recibiron os premios 

Incuvi-Emprende, co que recibirán formación, asesoría e apoio na 

elaboración do seu plan de empresa. 



Entre as ideas premiadas nesta convocatoria hai proxectos para 

transformar a mobilidade; unha marca de roupa adaptada á economía 

circular; un proxecto cultural que persegue salvar distancias entre 

patrimonio histórico, cultura e tecnoloxía; e unha iniciativa para o 

fomento da impresión 3D. 

 


