Proxecto SEALAB

Mellora dos servizos de análise de
sustancias prioritarias nas augas
interiores mediante o
desenvolvemento e integración de
nanosensórica, robótica e sistemas
de xestión da información
Esta xornada ten como obxectivo presentar os
avances do proxecto SEALAB que persigue crear un
novo servicio de calidade de augas baseado nun
laboratorio portátil que incorpora nanosensórica para
certas sustancias prioritarias (Lab-on-a-chip) a bordo
dun vehículo de superficie de doado despegue.
Completa o servicio SEALAB unha plataforma de
xestión das misións para centralizar a información e
facilitar a toma de decisións aos seus usuarios.

2ª Xornada
de Difusión

Proxecto financiado pola convocatoria Conecta Peme 2018
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PROGRAMA
Existe unha demanda crecente de servizos que faciliten o control da
calidade da auga en diversos sectores do entorno con actividades
relativas á xestión das augas, seguimento do seu estado, cultivo de
moluscos, etc. Esa monitorización persigue restaurar o bo estado das
augas e mitigar o efecto das presións antropoxénicas (urbanas,
agropecuarias ou industriais). Así, toda ferramenta que facilite a xestión
deste tipo de misións e a toma de decisión pode resultar fundamental
para optimizar os esforzos e minimizar o tempo de intervención. Nesta
liña a Unión Europea define un listado de 45 sustancias prioritarias
(2013/39/UE) de especial interese debido a súa toxicidade, capacidade
de bioacumulació e de destrución de hábitats, persistencia e ubicuidade
no medio, etc.
Sealab xurde para mellorar o servicio de análise de sustancias
prioritarias nas augas interiores mediante o desenvolvemento e
integración de nanosonsórica, robótica e sistemas de xestión da
información, traballando para diversificar os sectores tractores galegos -e
tamén os auxiliares- a través do uso intensivo de Tecnoloxías
Facilitadoras Esenciais (TFE), o que permitirá aumentar a intensidade
tecnolóxica da estrutura industrial galega, alienándose coa Estratexia de
Especialización Intelixente de Galicia (RIS3) no período 2014-2020.

Asistencia de balde por orde de inscrición vía web,
indicando nome e empresa ou organismo na dirección:
https://cetmar.org/seminarios/Sealab2
Lugar de celebración:
Centro Tecnológico del Mar-Fundación CETMAR
Rúa Eduardo Cabello s/n
38208-Vigo (Pontevedra)
https://goo.gl/maps/Mnq2mZG7QY8a2D6Q9
(42.227662, -8.751712)

10:45 h

Recepción e acreditación
Café de benvida

11:10 h

Benvida e presentación do evento de difusión
Paloma Rueda: Directora de CETMAR
Miguel González Castromil: Director Indrops Laboratorio

11:20 h

Presentación IEO (título por confirmar)
Dra. Lucía Viñas: Científico Titular no IEO (Vigo)

Presentación dos avances do proxecto SEALAB:
11:40 h

Laboratorio Portátil para monitorización de
sustancias prioritarias.
Miguel González Castromil: Director Indrops Laboratorio

11:55 h

Nanosensor de sustancias prioritarias
Raquel Queirós, Staff Researcher do International Iberian
Nanotechnology Laboratory (INL)

12:15 h

Vehículos mariños non tripulados
Sergio Frutos: Director general en Ferri Systems

12:35 h

Plataforma de xestión da información
Ricardo Samaniego: xerente de sector privado de IMATIA
INNOVATION

12:55 h

Clausura do evento

13:00 h

Café de despedida

