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Campus do Mar 

En 2010 nace o proxecto de Campus de Excelencia Internacional “Campus do Mar” da 
aspiración das Universidades de Vigo, Santiago de Compostela e A Coruña, o CSIC e o 
IEO, xunto cos Centros e Plataformas Tecnolóxicas da Comunidade Autónoma para 
desenvolver un campus de excelencia internacional no ámbito das Ciencias e Tecnoloxías 
do Mar e así crear valor económico e social como motor do desenvolvemento territorial. 
O Campus de Excelencia Internacional (CEI) Campus do Mar asentouse en dous pilares 
básicos: o Mar como aspecto singular e diferenciador e o carácter transfronteirizo da 
agregación estratéxica, inscrita dentro da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal. 

A misión do Campus do Mar é a de ser o dinamizador dunha rede transfronteiriza e 
integrada de unidades de investigación, docencia e transferencia de tecnoloxía, que forma 
aos mellores profesionais e investigadores no ámbito das Ciencias e Tecnoloxías do Mar 
nas súas diferentes aplicacións económicas e sociais, que xere investigación de calidade e 
impacto internacional e que proporcione á industria as mellores ferramentas para 
mellorar a súa competitividade a escala global. 

O Campus do Mar atópase en pleno proceso de aliñamento das súas políticas coa Axenda 
2030, orientando a súa estratexia de responsabilidade social para a consecución dos 
obxectivos de desenvolvemento sostible (ODS). As diversas actuacións que se presentan 
neste informe axudan á Universidade de Vigo no cumprimento do ODS 14, en 
particular, a meta 14.a coa que se busca aumentar os coñecementos científicos, 
desenvolver a capacidade de investigación e transferir tecnoloxía mariña, tendo en conta 
os Criterios e Directrices para a Transferencia de Tecnoloxía Mariña, da Comisión 
Oceanográfica Intergubernamental a fin de mellorar a saúde dos océanos e potenciar a 
contribución da biodiversidade mariña no desenvolvemento dos países en vías de 
desenvolvemento, en particular os pequenos Estados insulares e aqueles países menos 
desenvolvidos. 

 Entre as súas liñas de acción, o Campus do Mar  ten o foco posto na Ocean Literacy e 
baixo esta premisa foron diversas as iniciativas realizadas, entre elas a Scientists meet 
Artists, unha actividade centrada na divulgación científica e que promoveu o traballo 
conxunto da comunidade científica e o mundo dos artistas gráficos. Este proxecto contou 
co aval da United Nations Decade of Ocean Science for Sustainable Development 
promovida pola UNESCO para a súa difusión. 

Tamén colaboramos coas comunidades locais, entidades locais e asociación de diversas en 
labores de preservación de ecosistemas acuáticos compartidos, especialmente en accións 
contra o lixo mariño mediante xornadas de limpeza. 
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As características e accións máis destacables do Campus do Mar son: 

• Ser unha estrutura de gobernanza deseñada para asegurar unha cooperación 
intelixente. 

• Ser un campus con clara vocación internacional. 

• Promover a mobilidade internacional de investigadores e estudantes. 

• Ser un proxecto comprometido cos países en vías de desenvolvemento. 

• Atraer de talento para aumentar a masa crítica de investigadores. 

• Proporcionar coñecemento dos océanos xerado pola investigación e transferido 
aos sectores produtivos. 

• Promoción de ideas innovadoras en torno ao mar. 

• Ser un Campus aberto, creado para a sociedade. 

• Ser unha aposta decidida pola formación, a empregabilidade e a captación de 
talento. 

Entre as actividades coordinadas, organizadas ou promovidas dende o Campus do Mar 
no 2020 destacan, como actividades de divulgación: 

• O proxecto de Sustentabilidade en Feminino, coa V Edición trátase de recoñecer 
o papel das mulleres na xestión sustentable do mar e inclúe unha exposición 
itinerante.  

• O proxecto “Oceans of plastic” que nace co obxecto de divulgar na sociedade os 
resultados da investigación levada a cabo en materia de plásticos e microplásticos 
e o seu impacto no medio mariño. Este proxecto recibiu un premio por parte da 
“Asociación para a Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura” no 
apartado científico. 

• Os Campus Científicos de Verán da FECYT que teñen por obxectivo reforzar o 
gusto pola ciencia e incentivar vocacións científicas mediante o contacto directo 
coa realidade profesional dos/as investigadores/as en mozos/as de 4º da ESO e 1º 
de Bacharelato. 

O Campus do Mar tamén traballa en diversos proxectos colaborativos, entre os que 
destacan. 
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• O Laboratorio Transfronteirizo de Biotecnoloxía Mariña BLUEBIOLAB que ten 
como obxectivo promover a excelencia en I+i, internacionalizando as capacidades 
de I+D+i e optimizando o uso de infraestruturas de investigación no territorio de 
Galicia e norte de Portugal. 

• Proxecto ECOMAR que pretende promover a investigación e a cooperación 
científico-técnica relacionada coas áreas naturais protexidas, así como a xeración 
de alianzas estratéxicas e mecanismos de coordinación e divulgación de modelos 
de xestión con éxito na avaliación de servizos ecosistémicos mariño-costeiros en 
Iberoamérica, nun contexto de cambio global. 

• Proxecto Sherpa do Mar, como plataforma eurorrexional de Galicia- Norte de 
Portugal de fomento de competitividade no ámbito mariño- marítimo a través do 
impulso de empresas de base tecnolóxicas. 

• “Desafíos del Océano: Científicas al Mando” é unha miniserie documental de 6 
capítulos de 15 minutos de duración cada un. É un proxecto que nace co 
obxectivo de dar a coñecer a investigación que mulleres das institucións que 
pertencen ao CEI Campus do Mar desenvolven á volta de temas de actualidade 
nas ciencias mariñas a nivel global e que constitúen desafios de futuro para os 
océanos e o planeta.  Este proxecto conta con financiamento da FECYT. 

En canto a organización e participación en eventos por parte do  Campus do Mar cabe 
destacar: 

• Eventos dirixidos á institucións e axentes socioeconómicos do ámbito mariño-
marítimo como: visitas técnicas no marco da Intergovernmental 
Oceanographic Commission of UNESCO – Marine Strategy Framework 
(IOC-MSF), 14 maio, Estación de Ciencias Mariñas (ECIMAT), UVigo e 
CITEXVI; European Maritime Day, 16-17 de xullo en Lisboa; International 
Week on Marine Estudies do 15 ao 19 de xullo en Vigo e a Business2Sea, 
Atlantic Stakeholders Platform Conference e Interreg Atlantic Area Annual 
Event, celebrada entre o 11-13 de novembro en Oporto  

• Entre os eventos de divulgación mariña dirixidos a estudantes destacan a visita 
do buque INTEREMAREA, o 23-30 de novembro no porto de Vigo e a 
actividade “Pareidolias”, organizada polo grupo de innovación docente en 
Bioloxía da UVigo.  

• Entre os eventos de difusión de coñecemento dirixidos á toda a sociedade 
destaca o Ciclo de conferencias do Campus do Mar, Ponteciencia 2019-Feira 
da Miniciencia de Pontevedra, o Día Mundial dos Océanos 2019, ICEMAR 
como curso de especialista de Innovación Competitividade e Emprendemento 
en torno ao mar e a charla e visita guiada no marco da “Ocean Mapping 
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Expedition”. Así como a colaboración nos eventos, mediante o apoio e a 
difusión, XV International Estuarine Biogeochemistry Symosium, o 4-5 de 
xuño en Vigo e Congreso Nacional de Biotecnoloxía (BIOTEC) 2019 do 10 
ao 13 de xuño en Vigo. 

 

Actividades 2020 

Entre as actividades coordinadas, organizadas ou promovidas dende o Campus do Mar 
no 2020 destacan, como actividades de divulgación: 

• Organización das Xornadas “As mulleres e o desenvolvemento sustentable. 
Acción de visibilización do rol da muller no ámbito mariño promovida dende a 
Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte do Campus de Pontevedra da 
Uvigo baixo a coordinación da Prof. Maria A. Lires  

• Colaboración na organización do Obradoiro “Cartografiado de bajo coste de algas 
intermareales: Taller demostrativo Alganat 2000” mediante tarefas de xestión da 
organización e emisión en streaming a través da canle de Campus do Mar TV  

• Participación na xornada BlueCies, evento no que se analizaron os principais 
eixos da economía azul en Galicia: a pesca, o turismo costeiro, a biotecnoloxía e a 
bioeconomía, tendo sempre como referencia a sustentabilidade. Nesta xornada 
realizouse unha acción de recollida de plásticos na praia de Rodas, no Parque 
Nacional das Illas Atlánticas. Esta acción estivo organizada por Bluscus, Galicia 
marinera e contou co apoio da Deputación de Pontevedra e o padroado Turismo 
Rías Baixas. 

• Organización do Seminario - Coloquio polo Campus do Mar en colaboración coa 
Agrupación Estratéxica ECOBAS. O seminario titulado “Greenland halibut: an 
important resource in the Arctic and Nordic countries” foi impartido pola 
investigadora Adriana Nogueira Gassent do Greenland Institute of Natural 
Resources. Tivo lugar o xoves 20 de febreiro de 2020 no Edificio Miralles do 
Campus de Vigo e foi retransmitido en streaming a través de Campus do Mar TV. 
Nel participaron 32 persoas de xeito presencial  e preto de 20 persoas de xeito 
virtual  

• I Concurso de Debuxo e Fotografía: Océanos que Unen. Concurso organizado de 
xeito virtual polo Campus do Mar para conmemorar o Día Mundial dos Océanos. 
O certame de debuxo, dirixido a nenas e nenos de educación primaria dividiuse 
en varias categorías de idade e os participantes tiveron liberdade para escoller a 
técnica a empregar. O propósito era que as obras reflectiran a beleza do mar, a súa 
diversidade e o seu papel coma espazo de unión e encontro de familia e amigos. 
Por outra banda, o concurso de fotografía estivo orientado a maiores de 12 anos 
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que presentaron traballos en dúas categorías distintas de idade. As temáticas 
foron: Procesos mariños, biodiversidade, O mar coma fonte de recursos e 
economía azul e O mar coma espazo de unión e reunión. Os premiados foron 
galardoados con diversos agasallos de temática mariña orientados á alfabetización 
oceánica e divulgación das ciencias mariñas, dende libros e xogos de madeira 
relacionados co mar para os máis pequenos ata unha saída en embarcación a vela 
polas Rías Baixas para os adultos. Aínda está previsto que os máis pequenos 
poidan disfrutar dunha xornada na Estación de Ciencias Mariñas de Toralla a cal 
tivo que pospoñerse por mor da situación sanitaria. 

• Ciclo de relatorios organizado durante o mes de xuño de 2020 (20, 29 e 30 de 
xuño) de xeito virtual en colaboración con Afundación para conmemorar o Día 
Mundial do Medioambiente e Día Mundial dos Océanos. Nel participaron 3 
xoves investigadores do Centro de Investigación Mariña da Uvigo e impartiron 
relatorios centrados sobre o papel do cogombro de mar nos océanos, a 
importancia das bacterias ou o papel do fitoplancton no cambiamento climático. 
Os relatorios foron retransmitidos en directo a través da canle de Afundación TV 
cun acceso directo dende a web de Campus do Mar e actualmente están 
dispoñibles na canle de YouTube de Afundación  

• Scientists meet Artists, iniciativa promovida polo Campus do Mar e Centro de 
Investigación Mariña da Uvigo orientada á divulgación das ciencias do mar 
baseada en experiencias colaborativas entre investigadores e ilustradores. 
Periódicamente e froito desa colaboración, produciuse unha lámina para colorear 
baseada nun concepto específico relacionado coas ciencias do mar e que o 
ilustrador debuxa sendo fiel ó seu estilo propio. Cada lámina leva un texto 
asociado de xeito que as familias, titores, achegados etc. poidan explicar o 
concepto ós mais pequenos. As láminas constitúen un elemento didáctico que 
será difundido entre o público en xeral no 2021, unha vez rematado o proxecto, 
facendo fincapé na poboación máis nova de idades comprendidas entre os 3 e os 
12 anos. Contémplase a posibilidade de enviar o material directamente ós centros 
escolares. 

Dentro dos proxectos colaborativos en marcha, o Campus do Mar está coordinando: 

Proxecto MarENet “Atlantic Maritime Knowledge Centre” 

Este proxecto comezaba en novembro do 2019 e cunha duración prevista ata novembro 
do 2021.  

• En xaneiro do 2020 tiña lugar a reunión de lanzamento na que se fixo 
partícipe a outros axentes sociais ligados ó ambito mariño-marítimo como son 
a Fundación MarInnLeg e o Instituto Marítimo Pesqueiro do Atlántico. 
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• Organización do “Workshop on Training and Labour Market Matching” o 16 
de setembro de 2020 polo Campus do Mar xunto coa Autoridade Portuaria 
de Vigo no marco do proxecto colaborativo MarENet. Este obradoiro foi 
celebrado en modalidade mixta presencial-virtual e nel se discutiu o estado e 
os retos das carreiras azuis en sectores marítimos clave en termos de formación 
e desenvolvemento de competencias. A parte presencial do evento 
desenvolveuse no Edificio Miralles da Uvigo mentres que a parte virtual fíxose 
a través da plataforma Pexip emitíndose en streaming a través de Campus do 
Mar TV. Para este evento contouse coa presencia de representantes da 
Comisión Europea e de axentes sociais vinculados á Economía Azul. O 
consorcio do proxecto MarENet tamén presentou os resultados da análise 
sobre a fenda existente entre a oferta formativa e a demanda das empresas en 
sectores mariños e marítimos na marxe Atlántica.  

• O Proxecto MarENet recibiu o recoñecemento da Comisión Europea ó recibir 
o Atlantic Project Awards na categoría de Formación Mariña e Alfabetización 
Oceánica. O galardón foi otorgado durante a 7th Atlantic Stakeholders 
Platform Conference (ASPC), celebrada de xeito virtual o 19 de novembro de 
2020.  

• A ASPC tamén acolleu o obradoiro “Atlantic Ports: driving force for 
innovation and promotion of the Blue Economy across countries” organizado 
no marco do Pillar 1 - “Atlantic Ports” polo Campus do Mar, tras superar un 
proceso de selección xunto coa Confederación das Rexións Periféricas e 
Marítimas, e no que o director do Campus do Mar, Daniel Rey, impartiu un 
relatorio centrado nas carreiras azuis.   

• En paralelo, o proxecto MarENet tamén participou no Business2Sea, Foro 
internacional celebrado virtualmente en novembro de 2020 coincidindo co 
ASPC e no que o 16 de novembro, o xestor de MarENet, Kais Mohammed 
Falcón moderou o obradoiro "Towards a pact for skills in the maritime 
technology industry" organizado pola Fundación CETMAR na que puideron 
presentarse os obxectivos do proxecto ós axentes sociais con intereses comúns 
na Economía Azul na procura do establecemento de futuras colaboracións.   

Proxecto BLUEBIOLAB 

• Campus do Mar organizou o Evento de presentación do BLUEBIOLAB 
celebrado en Vigo o 4 de febreiro de 2020 no que se amosaron as capacidades 
do consorcio transfronteirizo. O evento acolleu a 41 asistentes, pertencentes a 
20 institucións distintas, incluíndo Administracións públicas (Xunta de 
Galicia, INTECMAR), sector empresarial (EnergyLab, Zoomare, Inxenia, 
ECONET, AECT, Grupo Pereira) e organizacións relacionadas coa 
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biotecnoloxía mariña (CETMAR, CES, ANFACO-CECOPESCA etc). O acto 
foi inaugurado por Alfonso Rueda, vicepresidente da Xunta de Galicia; 
Manuel Reigosa, reitor da Universidade de Vigo e Daniel Rey, director do 
Campus do Mar. Así mesmo, foi retransmitido en directo por Uvigo TV.  

• BLUEBIOLAB foi tamén nominado ós “2020 Atlantic Project Awards” e 
participou no evento ASPC2020 o 19 de novembro de 2020 onde o Campus 
do Mar amosou o proxecto nun expositor virtual.  

• O pasado 26 de decembro de 2020 o Campus do Mar presentou o proxecto 
BLUEBIOLAB na iniciativa “BLUE CIES” organizada pola empresa de 
turismo mariñeiro BLUSCUS e con apoio económico da  Deputación de 
Pontevedra. O evento reuniu a representantes do sector público e privado 
para analizar as posibilidades do mar, a economía e a sostenibilidade. Tania 
Tato, xestora do BLUEBIOLAB participou na mesa redonda da xornada que 
abordaba as iniciativas azuis e concedeu unha entrevista onde amousou o 
Laboratorio Transfronteirizo de Biotecnoloxía Mariña. 

Proxecto SHERPA DO MAR 

O Campus do Mar , xunto coa OTRI da Uvigo e o grupo REDE da Agrupación 
Estratéxica ECOBAS, forma parte dos grupos e entidades da Universidade de Vigo que 
integran o consorcio do proxecto Sherpa do Mar, proxecto transfronteirizo financiado a 
través do programa Interreg VA España-Portugal (POCTEP). 

No 2020, o Campus do Mar liderou varias accións das actividades a realizar entre as que 
cabe destacar: 

• Na Actividade 2, o Campus do Mar foi o responsábel de coordenar os traballos da 
acción 2.1.- Desenvolvemento dun plano operativo para a coordinación das 
iniciativas existentes. Neste plano operativo validáronse aquelas accións 
requeridas para a posta en marcha da nova plataforma transfronteriza de 
emprendemento.  Desde o Campus do Mar coordenamos a elaboración do 
documento, definindo os contidos, e estabelecendo unha canle de comunicación 
fluída coa consultora encargada da súa elaboración, con xuntanzas nas diferentes 
fases do traballo. 

• Na Actividade 3, participamos nas accións que tiñaN por cometido a elaboración 
dun mapa de coñecemento por cada unha das Universidades/Centros de 
investigación participantes no proxecto (UVIGO, USC, UDC, UPORTO e 
CIIMAR) e un mapa de coñecemento transfronterizo do ecosistema Sherpa do 
Mar.  Nesta liña, e na idea de fortalecer as estruturas de colaboración entre 
entidades do Campus do Mar, fixemos un chamamento á participación das 
entidades que conforman o propio Campus. Enviouse un correo, animando á 
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participación nesta plataforma. Recibimos a resposta positiva das seguintes 
entidades: CESGA, Energylab, ANFACO, Cetmar. 

O Campus do Mar coordinou a acción 3.2 Desenvolvemento do programa de 
asesoramento científico-técnico orientado á mellora da competitividade do sector mariño-
marítimo. Esta acción supuxo a elaboración dunha sistemática para facilitar o acceso dos 
emprendedores ao asesoramento científico-técnico especializado no ámbito mariño-
marítimo para o desenvolvemento daas súas ideas de negocio.  

 

En canto a organización e participación en eventos por parte do  Campus do Mar cabe 
destacar:  

• Participación no I Foro Empleo da Uvigo celebrado os días 19 e 20 de febreiro na 
Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais. O Campus do Mar estivo 
presente cun stand na zona de exhibición e participou na sesión de relatorios co 
obxectivo de presenta-las tarefas desenvolvidas dende o Campus do Mar e os 
proxectos europeos (BLUEBIOLAB, SHERPA DO MAR e MarENet) a través do 
relatorio “Ejemplos de desarrollo de capacidades en ámbito marino-
marítimo/Examples of capacity building in the marine & maritime fields” 
impartido por Noelia Estévez Calvar. Durante o evento recolléronse 21 Curriculum 
vitae de rapaces e rapazas interesados en traballar en diferentes disciplinas 
vinculadas ó medio mariño. 

 






