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A importancia da innovación

Afirmacións que ninguén dubida:
Nestes momentos no que o ritmo de cambio acelerouse
de froma dramática e os ciclos de vida dos productos 
redúcense notablemente as organizacións áxiles e 
flexibles son as que triunfan
A innovación permanente convértese na única fonte de 
vantaxe competitiva
O contorno volveuse moito máis esixente, incerto e 
cambiante, polo que as organizacións deben 
desenvolver a súa capacidade para aprender e 
adaptarse aos novos modelos de negocio
A habilidade de identificar rapidamente novos
mercados e novas necesidades que satisfacer 
transfórmase nunha vantaxe competitiva máis
importante que o tamaño ou a historia dunha
organización
As empresas necesitan competir ao mesmo tempo que 
cooperar con outras empresas: o modelo da 
“coopetencia”
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A importancia da innovación

Tipoloxía de innovación e de actividades de I+D+i:

InvestigaciInvestigacióónn

DesenvolvementoDesenvolvemento

InnovaciInnovacióónn

- Fundamental ou básica

- Industrial ou aplicada

- De produto

- De proceso

- Aplicación dos resultados da investigación

- De xestión

- De negocio
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A importancia da innovación

Ás veces parece que a innovación só está en novos
sectores ou en empresas con moita capacidade
tecnolóxica
Un exemplo interesante:

Rattunde & Co: pequena empresa alemana que acaba de 
desenvolver un producto “revolucionario”
Máquina cortadora de tubos metálicos. ¿Cal é a innovación?: Non 
só os corta, senón que os cepilla, lávaos, sécaos e apílaos. O 
operario somentes ten que calibrar o aparato especificando a 
lonxitude e diámetro dos tubos, a máquina fai o resto. As 
demandas de servizo de mantemento e postventa transmítense a 
distancia a través dunha conexión modem utilizando a derradeira
tecnoloxía Siemens
Segundo os clientes do sector, esta máquina supón un auténtico 
avance que non se tiña producido dende hai máis de dez anos
Ata o momento a empresa vendeu tres dos seus produtos, por 
medio millón de dólares cada un.
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O Concepto de Plataforma Tecnolóxica

As plataformas tecnolóxicas representan un importante avance 
co que abordar algún dos principais retos económicos, 
tecnolóxicos ou sociais aos que se enfronta Europa:

A necesidade urxente de definir as prioridades, calendarios e dotacións 
económicas nun conxunto de campos de alta relevancia social, pois alcanzar os 
obxectivos de crecemento, competitividade e desenvolvemento sostible 
establecidos pola Unión Europea depende dos avances tecnolóxicos en 
devanditos campos a medio e longo prazo

Este é o obxectivo fundamental das plataformas tecnolóxicas, 
que unindo aos diferentes axentes implicados ao redor dunha 
visión común do futuro do sector concreto de que se trate, 
teñen por obxectivo a definición dunha Axenda Estratéxica de 
Investigación (SRA en inglés) e a mobilización da masa crítica 
que permita o esforzo de investigación e innovación

A súa importancia actual reside en que se van a constituír no 
mecanismo de financiamento que a Comisión Europea está
pondo en marcha de cara ao Sétimo Programa Marco de I+D+i
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O Concepto de Plataforma Tecnolóxica

Os aspectos clave que conleva o concepto de plataforma tecnolóxica son:

A Axenda Estratéxica de Investigación é o documento básico no que se plasma a estratexia a 
desenvolver.

Son lideradas pola industria e con obxectivos relacionados co crecemento e a 
competitividade.

Flexibilidade en canto a tamaño.

Apertura e transparencia, con regras claras de participación.

Ampla implicación de diferentes entidades (industria, autoridades públicas, investigadores, 
sociedade civil, usuarios e consumidores, etc.).
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O Concepto de Plataforma Tecnolóxica

Valor engadido comunitario con beneficios significativos para diversas políticas comunitarias 
(medio ambiente, transporte, enerxía, etc.) .

Implicación das autoridades nacionais.

Enfoque operativo desde as fases iniciais.

A intensa investigación é unha precursora da comercialización futura.

Mercado potencial identificado para as tecnoloxías implicadas, cubrindo a cadea completa 
desde a investigación e o desenvolvemento tecnolóxico ata a penetración futura a gran escala 
no mercado.

Educación e formación.

Comunicación e difusión.
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Plataformas Tecnolóxicas do Sector Naval

Plataforma Europea Waterborne

Plataforma Tecnolóxica do Sector Marítimo Español

Estas dúas plataformas orientáronse fundamentalmente cara á actividade do 
transporte marítimo, incluíndo á industria da construción naval como unha 

das actividades dentro da cadea de valor do sector.
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Plataformas Tecnolóxicas do Sector Naval

Os eixos principais destas plataformas, recollidos no seu documento Visión 
2020, son os que se enumeran a continuación: 

Industria marítima competitiva. 

Seguridade. 

Sustentabilidade ambiental. 

Capacidade de adaptación ao crecemento. 

Formación. 

Política marítima (marco regulatorio). 

Ciencia e sociedade. 
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Plataforma Tecnolóxica Galega do Sector
da Construción Naval

A visión: Consellería de Innovación e Industria a través da Dirección Xeral de 
I+D+i

Solicitude para a súa creación e promoción inicial: ACLUNAGA

Xustificación da súa creación:

A situación do mercado da construción naval e as características do sector naval galego: 
previsión cambio ciclo do sector. Necesidade de diferenciación, reducción de costos nos 
procesos productivos e a especialización

A atomización do sector naval galego: necesidade de alcanzar masa crítica para 
proxectos ambiciosos de I+D+i. “Coopetencia”
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Plataforma Tecnolóxica Galega do Sector
da Construción Naval

Efecto dinamizador: estimular a innovación ante a escasa inversión histórica neste ámbito

Función estratéxica: orientar os esforzos de I+D+i aos segmentos no que o sector galego 
debe ser máis competitivo

Fortalecer a interacción entre tódolos subsectores e axentes que están relacionados coa
construción naval
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Plataforma Tecnolóxica Galega do Sector
da Construción Naval

Obxectivos:
Analizar e informar ao sector da construción naval galego sobre o estado das tecnoloxías 
aplicadas por países competidores a través da promoción de proxectos “benchmark”

Diagnosticar o estado das tecnoloxías aplicadas polas empresas galegas da construción naval e 
propoñer melloras a través da promoción de estudos e diagnósticos realizados por empresas 
especializadas

Fomentar o diálogo habitual entre os axentes que operan a distintos niveis no proceso da 
construción naval para identificar proxectos, accións e iniciativas que teña sentido plantexar
dende un punto de vista sectorial ou grupal por beneficiarse da xeración de economías de 
escala e de rede

Promover foros transversais nos que participen representantes de toda a cadea de valor 
(armadores, constructores, portos, empresas auxiliares, etc) dos que xurda información fluída 
e valiosa que permita anticiparse ás necesidades do mercado e identificar oportunidades de 
investigación, desenvolvemento, innovación e mellora tecnolóxica para cubrir mellor ditas 
necesidades
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Plataforma Tecnolóxica Galega do Sector
da Construción Naval

Apoiar o desenvolvemento de proxectos de I+D+i e de mellora tecnolóxica a través da 
búsqueda de finanzamento (pública e privada) Este apoio se traduce na identificación de 
fontes de finanzamento e a preparación da documentación necesaria para a solicitude de 
subvencións ou a atracción de inversores

Elaborar e manter a axenda galega de investigación entendendo por tal o documento que 
xustifique as prioridades de mellora tecnolóxica, investigación, desenvolvemento e 
innovación do sector
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Plataforma Tecnolóxica Galega do Sector
da Construción Naval

Xestións e elementos desenvolvidos ata agora:

Mapa de axentes do sector
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Plataforma Tecnolóxica Galega do Sector
da Construción Naval

Estudo comparativo doutras plataformas tecnolóxicas

Formación de grupos para traballo previo á presentación pública: CIS Ferrol, Aimen, 
Universidades, Empresas do Sector Naval (Hijos de J.Barreras, Factorías Vulcano, Metalships, 
CNP Freire, M Cíes, Factoría Naval de Marín, Armón, Francisco Cardama, Gonsusa, Baliño, 
Emenasa, TyM Ganain, Gama, Monesa, Cotnsa, Islas Industries, Aister, Gabadi, Indasa, 
Tecnymo, Algasa, Fabricaciones Parma, Limpiezas Víctor, Electrorayma, Intaf, Dinain, 
Talleres Maiztegui)

Portal de comunicación da plataforma: ferramenta de interacción dos axentes da plataforma



www.ptgn.netwww.ptgn.net



1. Descrición da plataforma



2. Documentación de interese



3. Participación (e-mail)



4. Actualidade (novas de interese)



5. Eventos (axenda)



6. Ligazóns



7. Contacto



8. Parte privada (Intranet)



9. Parte privada (Intranet)

Documentos privados 
Foro interno restrinxido

Xestión de usuarios
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Plataforma Tecnolóxica Galega do Sector
da Construción Naval

Primer Documento Visión 2020

Primeira Axenda Estratéxica de Investigación.

O futuro da Plataforma Tecnolóxica Galega da Construción Naval

Fase de adhesión de axentes: consolidación. A secretaría técnica enviará o boletín de 
inscripción formal

Constitución de grupos de traballo: actualización do Documento Visión 2020 e da Axenda
Estratéxica de Investigación

Iniciativas de fomento da cultura de innovación

Fomento da presentación de proxectos colaborativos de I+D+i
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Documento Visión 2020

O sector da construción naval: un sector estratéxico para Galicia que está aberto á
competencia internacional

Cómpre unha estratexia de actuación sectorial en común, para manterse como punta de lanza de 
capacidade tecnolóxica, de innovación e de competitividade
Neste documento abórdanse os principais retos do sector da construción naval en Galicia para acadar 
esta situación no horizonte temporal do ano 2020

A evolución do sector marítimo a nivel internacional
O crecemento previsto no volume de tráfico mundial marítimo é do 4% anual, alcanzando un 80% de 
crecemento para o 2020.
O consumo de enerxía crecerá a un ritmo do 1,7% anual. Así mesmo, unha importante parte desta
enerxía procederá de combustibles que se transportarán en forma crecente por vía marítima, e 
extraerase tamén, en maior proporción, de xacementos mariños.
O incremento dos custos do cru e dos seus produtos derivados, como consecuencia do incremento da 
súa demanda nos mercados internacionais e do esgotamento de moitos dos actuais xacimentos, obrigará
a traballar na procura dunha maior eficiencia enerxética, por unha banda, e da utilización de enerxías
alternativas (moitas delas de natureza renovable), por outra.
O transporte de mercancías duplicarase nun prazo de 20 anos, dependendo de factores como o custo
real da enerxía e a apertura dos mercados internacionais.
É previsible un incremento do 7 ao 8 % anual do mercado de lecer e deporte marítimo, tanto de viaxes
de cruceiro como de embarcacións de recreo.
Cómpre destacar a importancia concedida a protección do medio ambiente e a prevención e loita 
contra a contaminación.
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Documento Visión 2020

Para abordar con éxito os retos e as novas oportunidades, cómpre a movilización
dos recursos e as capacidades tecnolóxicas e de innovación do sector nunha serie 
de eixos principais de actuación:

1. Un sector da construción naval competitivo (empregar novas tecnoloxías e aplicar 
novas técnicas na fase de deseño, novas técnicas de produción, novos materiais e 
tecnoloxías de unión, unha maior eficiencia enerxética, etc.)

2. Seguridade e sustentabilidade ambiental no deseño, construción e operación de 
buques e infraestruturas (a utilización de materiais menos agresivos co medio 
ambiente, a redución dos residuos, as técnicas de reciclaxe de buques, o deseño e 
construción de buques de baixa emisión contaminante, etc.)

3. O sector ante o desafío do crecemento económico e demográfico
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Axenda Estratéxica de Investigación

Análise da importancia da innovación na Sociedade da Información.

Revisión do papel das plataformas tecnolóxicas nas políticas de fomento da 
innovación.

Estudo das principais plataformas tecnolóxicas europeas e estatais, con especial 
énfase nas plataformas do sector do transporte marítimo.

A constitución da Plataforma Tecnolóxica do Sector Naval de Galicia.

Análise do sector marítimo e naval en Galicia (mapa de axentes do sector).

Grupos de Investigación das Universidades galegas relacionados coa actividade
naval e marítima.
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Axenda Estratéxica de Investigación

Liñas Estratéxicas de Investigación da Plataforma Galega do Naval
Novos materiais.
Tecnoloxías de unión e de procesos afíns.
Corrosión mariña.
Tratamento de superficies.
Tecnoloxías para o deseño.
Mellora das tecnoloxías de fabricación.
Aplicación das tecnoloxías da información e da comunicación.
Técnicas de traballo aplicables á reparación de buques.
Xestión medioambiental aplicable ao sector naval.

Áreas Transversais de Actuación como soporte ás actividades de I+D+i
Formación e práctica
Incorporación da I+D+i nunha política marítima integrada
Xestión do Coñecemento
A ciencia e a sociedade no impulso do sector da construción naval

Estrutura organizativa para a implantación da Axenda Estratéxica de Investigación
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Plataforma Tecnolóxica Galega do Sector
da Construción Naval


