
A materioteca de referencia
en Galicia

Ofrecer un espazo de inspiración aos profesionais que desenvolven 
solucións innovadoras para retos empresariais: deseñadores, enxeñeiros, 
arquitectos, tecnólogos...

Transferir coñecemento:

desde os axentes de I+D+i en materiais á industria, para mellorar a 
competitividade das empresas con produtos e solucións de maior valor engadido. 

entre diferentes sectores de actividade (hibridación), co obxectivo de estender 
a capacidade dun material para ofrecer solucións dun sector a outros. 

Crear sinerxías entre os organismos de I+D+i galegos do campo dos 
materiais e entre eles e as empresas. 

Materiais desenvolvidos 
en Galicia (base de datos 
propia de acceso libre)

150 materiais cedidos por
Material Connexion Bilbao.

Punto de acceso á base de datos dixital de 
Material Connexion: +7000 referencias

OBXECTIVOS

Catalogar e dar visibilidade a novos materiais innovadores desenvolvidos en 
universidades, centros tecnolóxicos e de investigación públicos e privados e 
empresas de Galicia.1
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Solucions para innovar
mediante materiais

SERVIZOS

BENEFICIOS

Profesionais que desenvolven solucións 
innovadoras para empresas: 
deseñadores, enxeñeiros, tecnólogos, 
arquitectos + futuros profesionais.

Investigadores, técnologos e xestores de 
transferencia de entidades de I+D+i e 
empresas innovadoras en materiais.

USUARIOS PRIORITARIOS

ESPAZO EXPOSITIVO CON ACCESO A BASE DE DATOS

NETWORKING E DIVULGACIÓNVIXILANCIA TECNOLÓXICA E DIFUSIÓN DE MATERIAIS GALEGOS 

Acceso a materiais innovadores 
nun espazo de inspiración. 

Recursos para a procura de 
solucións e a detección de 
necesidades mediante a conexión 
oferta-demanda.

Acceso a coñecemento novo e 
experimentación.

Oportunidades para a 
transferencia de coñecemento, 
o establecemento de sinerxías e 
a hibridación sectorial.

Difusión a nivel internacional dos novos materiais galegos.

Puntos de 
acceso ás 

base de datos

+

Incorporación de 
materiais creados en 
Galicia á materioteca 
mediante vixilancia 
tecnolóxica:
relación directa con 
entidades de I+D+i e 
empresas + 
seguimento de 
patentes rexistradas.

Catalogación e 
comprobación de 
criterios de 
innovación, 
sustentabilidade e 
dispoñibilidade.

Incorporación á
base de datos da 
Materioteca de 
Galicia + Proposta de 
integración na
base de datos 
internacional de 
Material Connexion.

Difusión a través da 
Enterprise Europe 
Network (+ 600 
entidades de +60 
países), a maior rede 
do mundo de 
información e 
asesoramento a 
pemes para promover 
a súa competitividade 
a nivel internacional.
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DINAMIZACIÓN CON GRUPOS DE INTERESE E PUNTO DE CONTACTO

Organización de visitas á materioteca para que 
todos os grupos de interese coñezan as súas 
instalacións e servizos: 

Entidades de I+D+i (grupos de investigación, 
centros tecnolóxicos, empresas) que innovan 
en materiais.

Empresas, a través dos clústers, como 
potenciais usuarias de novos materiais.

Asociacións de profesionais do deseño.

Funcionamento como punto de contacto para 
conectar oferta de materiais con demanda de  
aplicacións      Recepción de consultas para:

Detectar necesidades nas empresas:
traslado de consultas aos organismos de 
investigación e empresas que innovan en 
materiais     Focalización de esforzos de I+D+i
en solucionar necesidades reais +
Pontes no “val da morte” entre idea e mercado.

Establecer unha rede de colaboradores estable 
cos centros e empresas para buscar sinerxías e 
sistematizar o intercambio de coñecemento.

Xornadas de traballo na materioteca 
organizadas en dúas partes:

Sesión divulgativa: presentación dos 
últimos avances de centros de 
coñecemento e empresas innovadoras no 
ámbito dos materiais.

Taller: traballo en grupos interdisciplinares 
(investigadores, deseñadores e empresas) 
baixo a metodoloxía do design thinking 
para explorar novos usos, aplicacións e 
oportunidades de mellora sobre materiais.

BASADOS EN

CARBONO CEMENTO
BASADOS EN

CERAMICOS POLIMEROSVIDROS PROCESOS NATURAISMETAIS

Colección física de mostras:


