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28 DE JUNHO
Reuniões virtuais B2B organizadas em parceria com a Enterprise Europe Network 

29 DE JUNHO
10.00-10.20   Boas-vindas e Introdução

 D. Manuel Reigosa. Magnífico Reitor da Universidade de Vigo.
 Doutor em Biologia, que ocupa o posto de Catedrático de Fisiologia Vegetal na Faculdade de Biologia de Vigo. Foi reitor da Faculdade de Ciências em Vigo, vice-reitor de 

                         Investigação e atualmente é o reitor. É autor de mais de 100 publicações e editor de várias revistas incluídas no JCR.

D. Xosé H.Vázquez. Catedrático de Organização Empresarial na ECOBAS-UVigo e investigador principal do “Sherpa do Mar”.
 Coordena o grupo de investigação REDE e trabalha na interseção da estratégia empresarial e da excelência operacional. Publicou em revistas de alto nível como a Harvard 

                         Business Review, o Journal of Operations Management ou a Organization Science, o que lhe permitiu colaborar com instituições públicas como o Banco Interamericano de 
                         Desenvolvimento, empresas como Syngenta ou PSA, ou centros tecnológicos como Tecnalia.

10.25-10.55   A inovação tecnológica como motor da economia azul. A aposta do INEGI em tecnologias de energia renovável marinha 
  D. Tiago Morais. Responsável do Grupo Tecnologias para o Mar Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial.
 Engenheiro sénior, responsável pela área de Tecnologias para o Mar do INEGI, com um Mestrado em Engenharia Eletrotécnica e Computadores – Área de Especialização Energias 

                         Renováveis pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP). Tem experiência na gestão e execução de projetos de inovação e investigação no âmbito de      
                         programas de financiamento. Coordenou e participou num número significativo de projetos com a indústria e parceiros do sistema científico, a nível nacional e europeu, na área 
                         do desenvolvimento de tecnologias para o sector da economia azul. O seu trabalho tem sido publicado ao longo dos anos em diversos documentos estratégicos e em revistas 
                         científicas de elevado fator de impacto, nacionais e internacionais.

11.00-11.15   O projeto Portos - Autossuficiência Energética em Portos 
  D. Francisco Taveira Pinto. Professor Catedrático da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.
 Professor Catedrático de Hidráulica, Recursos Hídricos e Ambiente e Engenharia Costeira e Portuária, do Departamento de Engenharia Civil (DEC) da Faculdade de Engenharia da 

                         Universidade do Porto (FEUP); Subdiretor do DEC; Diretor do Laboratório de Hidráulica e Presidente da Direção do Instituto de Hidráulica e Recursos Hídricos da FEUP. 
                         Especialista em Hidráulica e Recursos Hídricos pela Ordem dos Engenheiros.

11.15-11.30   Porto de Vigo, um espaço de conhecimento para o empreendedorismo verde 
 D. Carlos Botana Lagarón. Chefe do Departamento de Sustentabilidade da Autoridade Portuária de Vigo.
 Presidente da ESPO, European Sea Ports Organisation, e Chefe do Departamento de Sustentabilidade do Porto de Vigo. Doutorando em Alterações Climáticas, com um Mestrado 

                         em Ciências Marinhas. Tem mais de 20 anos de experiência na gestão do âmbito comercial, piscatório e portuário do Porto de Vigo. Trabalhou em mais de 16 projetos europeus 
                         sobre o meio ambiente e o desenvolvimento, em vários programas (FP7-THEME 7, Life, Life +, Feder e outros). Especialista na implementação de sistemas ambientais, de 
                         qualidade e de segurança. Membro do Comité de Sustentabilidade e Desenvolvimento da ESPO desde 2013. Trabalhou na Soluziona Calidad y Medio Ambiente e foi o            
                         responsável de projetos da administração pública e portos como o de Las Plamas, o de A Coruña, o de Ferrol, o de Vilagarcía, o de Vigo e outros.

11.30-11.45   Atlantic Smart Ports Blue Acceleration Network 
  D. Rubén Eiras. Fórum Oceano. (pendiente confirmação)

11.45-12.00   A inovação aberta e o mar. As histórias de sucesso e o futuro que se avizinha
  D. Xoán Martínez. Kaleido Ideas & Logistics.CEO.  
 BBA pela Universidade de Gales (Caixanova Business School, atualmente IESIDE), Executive MBA pela ESADE, título ECASBA pelo Institute of Chartered Shipbrokers de Londres e 

                         outras certificações relacionadas com o comércio internacional e a logística e o transporte.Atualmente, é o CEO do grupo de empresas Kaleido, um operador logístico global. 
 É  um profissional com experiência no âmbito do comércio internacional, da logística, do transporte e da inovação. Neste sentido, destacam diferentes projetos como a definição                                         

                         e implementação da internacionalização da Kaleido ou a diversificação do portefólio dos clientes da Kaleido. É o Presidente do Cluster da Função Logística da Galiza e é orador                       
                         regular em diferentes fóruns na Europa e na América do Norte, em campos relacionados com o comércio internacional, o transporte, a logística e a inovação.

12.00-12.15   Xesgalicia: Capital de risco ao serviço dos empresários 
 D.ª Yolanda Falcón. Diretora de Gestão de Investimentos na Xesgalicia SGEIC S.A.
 Executiva com 20 anos de experiência em capital de risco, especializada no financiamento de empresas de tecnologia científica emergentes em ambientes universitários e 

                         centros públicos de investigação. Atualmente é a diretora de gestão de investimentos na Xesgalicia, e anteriormente foi diretora de investimentos em Unirisco e Uninvest. Tem 
                         mais de 15 anos de experiência na realização de investimentos em empresas de base tecnológica decorrentes de resultados de investigação, em sectores como a 
                         nanotecnologia e novos materiais, os dispositivos médicos, a biotecnologia e a agroalimentação.

12.15-12.30   Estudo de caso Magallanes Renovables - Desbloquear o futuro das energias renováveis  
 D. Fabio Represas Novoa. Project Manager.
 Economista com mais de 5 anos de experiência no desenvolvimento de projetos e comércio internacional na Ásia e na Europa. Fabio uniu-se a Magallanes como Project manager 

                         em 2019 e o responsável pela gestão financeira dos diversos projetos europeus nos que participa a empresa e pela preparação e gestão de propostas de I+D.

12.30-12.45   Visão da indústria offshore na Galiza e da sua cadeia de valor 
  D. Enrique M. Mallón. Secretário-geral da Asime.
 Licenciado em Direito pela Universidade de Santiago de Compostela. Especializou-se com um Master in Business Consultancy, um Master in Management of Business 

                         Organizations (ambos do IESIDE Business Institute), e um SMP Senior Management Program (IE-Instituto de Empresa).Atualmente, é o Secretário-geral da Associação de 
                         Indústrias Metalúrgicas e Tecnologias Associadas da Galiza (Asime), o coordenador do Galician Offshore Energy Group (GOE), o Presidente do Consórcio Aeronáutico Galego 
                         (CAG) e o Presidente da Federação de Usuários do Porto de Vigo (FUPV). É também o Diretor-geral da Feira Internacional Mindtech e o Secretário do Conselho de administração 
                         da Sercometal e do Centro de Reparações Navais de Vigo (CRNV).

12.45-13.25  Pitch projetos SHERPA DO MAR 
• BASEMAR
• KERSSHIP
• COBS
• BIMA
• ABZU 

Sessão da tarde
Reuniões virtuais B2B organizadas em parceria com a Enterprise Europe Network 

30 DE JUNHO
Reuniões virtuais B2B organizadas em parceria com a Enterprise Europe Network 
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INSCREVA-SE

REUNIÕES B2B VIRTUAIS ENCONTRO ONLINE
28-29-30 de Junho 29 de Junho

ONLINE: 28,29 y 30 de junho 2021

I Encontro Universidade-Empresa. 
Inovação e empreendedorismo:
infraestruturas, portos e energias renováveis marinhas

info@sherpadomar.com www.sherpadomar.com T. +34 986 130 108

https://sherpadomar-meetings.b2match.io/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Rne0IcXeSo2zeizXaCsHjw

