
MERECIDO GALARDÓN INTERNACIONAL PARA 
HUGO DEL VALLE-INCLÁN CRUCES

O investigador de ECOBAS foi premiado polo centro 

de datos LIS grazas ó seu traballo sobre un novo 

método para medir a desigualdade de oportunida-

des.

O investigador Mario Pansera levará a cabo a súa 

investigación durante cinco anos na UVigo, e 

ECOBAS será o seu grupo de referencia. O seu 

proxecto PROSPERA comezará a inicios de 2021.

MARIO PANSERA INCORPORARASE A ECOBAS 
MEDIANTE UNHA ERC STARTING GRANT

María de los Ángeles Quintás Corredoira é Profesora Titular de 
Organización de Empresas na Universidade de Vigo. A súa investigación 
actual céntrase nos procesos de innovación, pero comezou a súa 
carreira analizando a intelixencia competitiva e estudando os métodos 
de protección de invencións, a forma de solicitalos e a súa función de 
información. Posteriormente, realizou a súa tese de doutoramento 
investigando a internacionalización das actividades tecnolóxicas das 
multinacionais. Tras a súa incorporación ao grupo de referencia 
competitiva REDE, comezou a traballar na identificación de factores que 
explican un maior desempeño innovador, medioambiental e/ou 
organizacional. 

Os seus traballos teñen sido publicados en revistas como Long Range 
Planning, Research Policy, IEEE Transactions on Engineering 
Management ou Technology Analysis and Strategic Management. 
Ademais, ten participado en 12 proxectos competitivos (3 Europeos, 3 
nacionais e 7 rexionais), sendo investigadora principal en dous deles (un 
financiado polo ministerio de educación (2017/2020), e outro financiado 
pola Xunta de Galicia (2010-2012). Tamén ten colaborado en diversos 
contratos con compañías e institucións públicas. Estes méritos teñen 
sido recoñecidos con dous sexenios de investigación e un sexenio de 
transferencia.

Coñece ao noso equipo

MARÍA QUINTÁS, 
investigadora do grupo 

REDE

Convocatorias abertas e eventos de interese

Noticias destacadas

Axudas para contratos predoutorais da Universidade de Vigo
(Prazo de presentación de solicitudes ata o 9 de outubro de 2020)

Axudas para a organización de actividades extraacadémicas e de difusión cultural da 
Universidade de Vigo (Prazo de presentación de solicitudes ata o 16 de outubro de 2020)

Pont-Up Store 2020 (As datas da parte presencial do evento comunicaranse proximamamente.)

Setembro  2020

Seguenos en

          

http://ecobas.webs.uvigo.es/
http://ecobas.webs.uvigo.es/
https://www.uvigo.gal/
http://ecobas.webs.uvigo.es/gl/noticias.php
http://ecobas.webs.uvigo.es/gl/noticia.php?id=993
http://ecobas.webs.uvigo.es/gl/noticia.php?id=977
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/show/559
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/show/474
https://pontupstore.com/
http://www.edu.xunta.gal/portal/
https://www.facebook.com/ECOBAS.uvigo
https://twitter.com/ECOBAS_UVigo
https://www.linkedin.com/company/ecobas-economics-and-business-administration-for-society



