
A UVigo asina un convenio sobre ciberseguridade e
outro para a investigación mariña
O segundo convenio, subscrito entre o reitor da UVigo, Manuel Reigosa, e o presidente executivo da
multinacional Oesía, Luís Furnells, busca pór en marcha actividades desde o punto de vista investigador como
de carácter formativo.

A Universidade de Vigo (UVigo) presentou este xoves un convenio coa Fundación para a
Pesca e o Marisqueo (Fundamar) para reducir a brecha entre a comunidade científica e a
sociedade no ámbito mariño; e asinou outro acordo coa multinacional Oesía para cooperar en
temas relacionados con ciberseguridade e transformación dixital.

O primeiro convenio foi presentado este xoves na xornada ‘Investigación e innovación responsable
non ecosistema de I+D+i de Galicia. Exemplo práctico non ámbito mariño’, na que ambas as
entidades han traslado a súa aposta pola Investigación e Innovación Responsable (RRI,
polas súas siglas en inglés) para desenvolver proxectos que permitan achegar á comunidade
científica e á cidadanía.

Segundo destacaron durante o evento as entidades participantes, a RRI “non é unicamente un
requisito para cubrir unha proposta, é un cambio global cuxo obxectivo é promover cambios
institucionais e culturais na comunidade científica, nas institucións de investigación e nas axencias
de financiamento”. Trátase de “democratizar o proceso de decisión sobre a ciencia e
innovación”, explicaron.

Neste contexto, este convenio terá unha duración de catro anos de duración e o seu obxectivo
será o desenvolvemento científico e tecnolóxico, para o que se buscará unha aplicación práctica do
coñecemento en proveito da sociedade. Así, desenvolveranse proxectos de investigación,
organizaranse actividades académicas, intercambiaranse publicacións e promocionarase
a igualdade de oportunidades, entre outras accións.
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O reitor da UVigo, Manuel Reigosa; o conselleiro de Sanidade, Xullo García Comesaña; e a directora de ADOS, Marisa López, na firma
dun convenio de colaboración.. MVR
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O segundo convenio, subscrito entre o reitor da UVigo, Manuel Reigosa, e o presidente executivo
da multinacional Oesía, Luís Furnells, busca pór en marcha actividades conxuntas entre ambas as
entidades, tanto desde o punto de vista investigador como de carácter formativo, en
ámbitos relacionados coas Tecnoloxías da Información e a Enxeñaría Electrónica.

A empresa puxo en valor que este convenio, cuxa duración inicial será de catro anos, axudará “a
impulsar as oportunidades para o talento xerado pola universidade” e ao mesmo tempo
“reforzar as capacidades da compañía no sector tecnolóxico en xeral”.


