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1. As plataformas tecnolóxicas: un novo instrumento 
de estímulo da innovación 

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

Existe unha 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. 

Aínda que a primeira plataforma tecnolóxica estableceuse no sector da 
aeronáutica no ano 2001, o concepto desde entón evolucionou moito.  A súa 
importancia actual reside en que se van a constituír no mecanismo de 
financiamento que a Comisión Europea está pondo en marcha de face ao 
Sétimo Programa Marco de I+D+i. 

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.). 

 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. 
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 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. 

Por outra banda débese sinalar que as plataformas tecnolóxicas implican un 
conxunto de oportunidades e de riscos. As oportunidades están relacionadas 
con: 

 Mellor orientación dos esforzos fragmentados na área de I+D+i cara a 
competitividade europea. 

 Maior colaboración entre os participantes en I+D+i. 

 Maior coordinación das políticas e actividades europeas, nacionais e 
rexionais de I+D+i. 

 Maior implicación dos mercados europeos do capital no financiamento 
de actividades de I+D+i. 

Os riscos están relacionados con: 

 Apertura e transparencia: equilibrio entre a necesaria participación de 
todas as partes implicadas e a eficiencia operativa necesaria para a 
implementación. 

 Implicación das PEMES, as cales representan a ampla maioría do tecido 
industrial europeo. 

 Aspectos relacionados coa transferencia de tecnoloxía e a propiedade 
industrial e intelectual: equilibrio entre difusión de resultados e 
rendibilidade dos investimentos. 

 Seguimento e control: equilibrio entre un alto grao de liberdade na 
definición das actividades de I+D+i co necesario seguimento e control 
dos logros alcanzados (a longo prazo). 
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1.1 Fases de creación e implementación dunha plataforma 
tecnolóxica 

A experiencia mostra que as plataformas tecnolóxicas seguen unhas fases 
comúns desde o momento en que se inician as primeiras reunións para a súa 
creación ata o seu pleno funcionamento. 

Fase 1 - Creación das Plataformas Tecnolóxicas: o primeiro paso para a 
creación dunha plataforma tecnolóxica consiste na reunión de todos os axentes 
craves do sector. Sen menoscabo do papel de liderado e dirección que 
corresponde á industria, a función catalizadora da Comisión é fundamental 
nestes primeiros pasos das plataformas tecnolóxicas. Froito deste primeiro 
estadio será un documento Vision Document no que se plasmará a visión do 
sector nun horizonte de 10 ou 20 anos. A apertura e transparencia son factores 
crave para o desenvolvemento exitoso das plataformas tecnolóxicas. Os líderes 
das mesmas comprométense a respectar un código de boas prácticas neste 
sentido. Os participantes nas plataformas crearán e farán públicas as regras de 
participación, que han de ser claras e transparentes e asegurarán a 
transparencia total (páxina web, conferencias, informes, etc.). 

Fase 2: unha vez constituídas as plataformas tecnolóxicas as principais 
actividades das mesmas centraranse na consecución dos seguintes 
obxectivos:  

 Definición da Axenda Estratéxica de Investigación, onde se establecen 
as prioridades e necesidades de investigación, desenvolvemento e 
aplicación a medio e longo prazo para unha tecnoloxía determinada.  

 Asociada á Axenda formularase unha estratexia con vistas a alcanzar os 
obxectivos marcados.  

 Posta en marcha dos mecanismos de financiamento, públicos e 
privados, necesarios para a implementación das estratexias de I+D+i 
definidas.  

 Identificación das accións que é necesario emprender nos campos de 
educación e formación con vistas a manter e incrementar unha forza de 
traballo altamente cualificada que permita, a medio e longo prazo, a 
aplicación das novas tecnoloxías.  

 Establecemento dun proceso de comunicación continua, coa meta de 
concienciar á opinión e mellorar o diálogo sobre os esforzos realizados no 
sector tecnolóxico correspondente. 
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Fase 3 - Implementación da Axenda Estratéxica de Investigación, para o 
que se prevé a mobilización do financiamento público e privada. A maioría das 
axendas estratéxicas de investigación poderán ser financiadas a través dos 
instrumentos xa existentes e que terán continuidade durante o VII Programa 
Marco. O apoio da Comisión para a implementación destas Axendas 
realizarase a través de convocatorias abertas de proxectos de investigación e 
no VII Programa Marco créase un novo mecanismo de apoio específico: as 
Iniciativas Tecnolóxicas Conxuntas. 
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1.2 Integrantes das plataformas 

A industria ten que xogar un papel de liderado na iniciación de cada plataforma 
e no seu desenvolvemento. Con todo, para ser eficaces as plataformas han de 
implicar a outros participantes.  

Son participantes habituais nas plataformas: 

 Industria: grande, media e pequena, implicando a toda a cadea de 
produción e subministración, incluíndo aos subministradores e usuarios de 
compoñentes e equipos. Tamén participarán entidades relacionadas coa 
transferencia de tecnoloxía e o desenvolvemento comercial de 
tecnoloxías. 

 Autoridades públicas: no seu papel de creadores de políticas e como 
axencias financiadoras, así como de promotores e consumidores de 
tecnoloxías. Algunhas plataformas tecnolóxicas europeas crearon os 
denominados “Mirror Groups”, co obxectivo de coordinar as actividades e 
facilitar o diálogo entre as plataformas europeas e os seus 
correspondentes a nivel nacional. 

 Institutos de investigación e comunidade académica (especialmente 
para fomentar a relación industria/universidade) 

 Comunidade financeira: bancos privados (incluíndo o BEI), o Fondo 
Europeo de Inversiones, o Banco Europeo para la Reconstrucción y el 
Desarrollo (BERD), incubadoras de empresas, capital risco, etc. 

 Sociedade civil, incluíndo usuarios e consumidores: asegurando que as 
axendas de investigación inclúen aos consumidores futuros. Nalgúns 
casos, a participación de sindicatos pode considerarse. 

 Cooperación internacional: dada a complexidade e o alcance global das 
plataformas, pódese ter en conta os beneficios potenciais de crear 
alianzas con terceiros países. A cooperación internacional considerarase 
caso por caso, tendo en conta a motivación política, a necesidade de 
reciprocidade e o valor engadido potencial. 

A estrutura das plataformas ten que ser flexible, garantindo un bo equilibrio 
entre os intereses de todos os participantes e evitando a excesiva burocracia. 
Débese empregar un enfoque de rede. 
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2. As plataformas tecnolóxicas nacionais 
Ao ronsel das Plataformas Tecnolóxicas Europeas, nuns casos como 
instrumento de apoio ás mesmas e noutros, ademais, como mecanismo de 
orientación e estructuración estratéxica do sector a nivel nacional, as 
plataformas nacionais -ou nodos españois das PTs- supón unha interesante 
ferramenta de reforzo e complemento mutuo con aquelas e permiten encamiñar 
esforzos cara a un escenario máis comprometido, planificado e estruturado da 
innovación.  

As plataformas tecnolóxicas españolas nacen promovidas pola industria co 
apoio económico do Ministerio de Industria, Turismo e Comercio, e onde 
colaboran tamén o Ministerio de Educación e Ciencia, e CDTI, como un esforzo 
nacional de enfocar e apoiar a óptima utilización dos recursos de I+D+i 
españois (nacionais e de Comunidades Autónomas), así como constituír 
referencias nacionais ante as plataformas tecnolóxicas europeas, canalizando 
a participación de multitude de entidades (empresas, centros tecnolóxicos, 
universidades) españolas pequenas que a través da plataforma española 
poden conseguir masas críticas de potencial investigador e innovador. 

Para que iso sexa así debe darse cabida a todos os axentes interesados, 
conxugando, á vez, un esquema participativo e organizado. Unha tarefa 
esencial das plataformas españolas consistirá en definir o seu propio escenario 
de referencia e o correspondente conxunto de actividades estratéxicas de I+D, 
encaixándoas, na medida do posible, no escenario europeo.  

Nas Conclusións da Conferencia Plataformas tecnolóxicas europeas: Un 
camiño cara ao futuro da competitividade europea sinálase que a implicación 
española en plataformas tecnolóxicas leva unha serie de esforzos específicos e 
que se enumeran a continuación: 

 O pequeno número, en termos relativos, de grandes empresas españolas 
capaces de asumir un papel de liderado na definición dunha visión 
industrial a escala europea debe conducir a esforzos específicos por 
asegurar a participación das mesmas nos grupos de alto nivel das 
plataformas e, sobre todo, a promocionar o liderado do resto da industria 
española en sub-áreas industriais do seu interese que se definan nas 
Axendas Estratéxicas de Investigación. 

 Implementación real dos intereses industriais españois definidos, ben a 
través da participación no deseño das Axendas de Investigación 
Estratéxicas Europeas, logo dunha análise dos mesmos, ben no Plan 
Nacional Español de I+D+i. 
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 Incremento estable dos mecanismos de financiamento público para apoiar 
as actividades de I+D+i lideradas pola industria, e derivadas dunha 
análise estratéxica dos mesmos (realizado a través da súa participación 
nas plataformas tecnolóxicas europeas). 

 Definición de outros instrumentos financeiros para atraer o investimento 
de capital privado español. 

 Apoio específico na definición dos mecanismos de transferencia 
tecnolóxica a implementar nas plataformas tecnolóxicas e na súa 
utilización por parte da industria española (principalmente PEMES). 

 Definición de sistemas de seguimento e control adecuados para 
determinar a rendibilidade española das plataformas tecnolóxicas 
(baseado non só en cuantificar a participación española nas actividades 
lanzadas, senón principalmente nos beneficios que esta participación 
supón para a industria española). 

 Equilibrio adecuado no marco temporal, entre a correspondente 
promoción da participación da industria española nas plataformas 
tecnolóxicas europeas e a necesaria preparación da industria española 
para beneficiarse desta participación. 
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3. Plataformas tecnolóxicas do sector naval 
Cabe destacar a existencia de dúas plataformas tecnolóxicas relacionadas co 
sector naval: por unha banda, a plataforma europea Waterborne 
(www.waterborne-tp.org) e por outro, a plataforma estatal, coñecida como 
Plataforma Tecnolóxica do Sector Marítimo Español (www.ptmaritima.com), 
constituídas ambas as dúas a principios do ano 2005.  

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.  

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.  

Preséntanse a continuación os principais datos destas dúas plataformas. 
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3.1 Waterborne TP 

En decembro de 2003 o Maritime Industry Forum (MIF) iniciou o proceso de 
formación dun Consello Asesor para a Investigación sobre o Transporte 
Marítimo en Europa (denominada desde entón WATERBORNE TP) 
funcionando como foro onde todos os sectores interesados convirían sobre 
unha visión a medio e longo prazo (Vision 2020), acordarían os cambios 
fundamentais para a industria naval e o transporte marítimo, formularían nunha 
Axenda Estratéxica de Investigación (SRA) as accións de I+D necesarias para 
acometer estes cambios e promoverían a mobilización dos recursos 
necesarios.  

A Plataforma Tecnolóxica Waterborne TP foi constituída durante o foro do MIF, 
o 25 de xaneiro do 2005 en Bremen, en presenza de Günter Verheugen, 
Vicepresidente da Comisión Europea.  

3.1.1 Integrantes 
O sector marítimo desenvolveuse de forma importante sobre todo a partir do 
século pasado, e converteuse en enormemente complexo en termos de 
especialización dos subsectores, tecnoloxía, sistemas e competencia a nivel 
global. De feito, a globalización e a necesidade de manter a competitividade 
supón unha ameaza, pero igualmente ofrecen oportunidades. É necesario 
adoptar iniciativas coherentes para o desenvolvemento e estímulo da 
competitividade da industria marítima europea e os sectores relacionados.  

A industria europea marítima está conformada por miles de empresas e 
organizacións relacionadas que inclúen: armadores, estaleiros, provedores de 
sistemas e de equipos, sociedades de clasificación, portos e servizos 
portuarios, servizos de enxeñería e outros provedores de coñecemento dun 
amplo rango de actividades. Moitas destas compañías son PEMEs, e algunhas 
delas son líderes a nivel internacional nas súas actividades. Entre elas prestan 
distintos servizos á cadea de valor como servizos de navegación, transporte de 
pasaxeiros, infraestruturas loxísticas, traballos de dragado e outras operacións 
costeiras, provedores de barcos e equipos, modernos navíos ou investigación 
oceánica ou para a satisfacción da demanda de vacacións e lecer no mar. Pero 
todas estas actividades teñen en común algúns elementos, intereses 
comerciais e con frecuencia manteñen tamén unha relación de cliente-
provedor. 

3.1.2 Obxectivos 
A plataforma Waterborne é un foro baseado no consenso, cuxo obxectivo é 
axuntar os esforzos dos axentes europeos do sector, para continuar liderando o 
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transporte marítimo, a produción de buques seguros e eficientes e todos os 
sistemas e equipamentos relacionados, en ofrecer infraestruturas loxísticas 
para os portos e as autoestradas do mar, en tecnoloxía offshore e buques de 
pracer para continuar creando valor e oportunidades de emprego de alta 
cualificación en Europa.  

Xa que logo, a plataforma está liderada pola industria pero inclúe coa mesma 
importancia á Universidade e os institutos de investigación, aos estados 
membros, á Comisión Europea e a outros axentes interesados.  

Os principais obxectivos da plataforma WATERBORNE son:  

 Fortalecer a base industrial europea cubrindo as expectativas da 
sociedade en relación á seguridade e o medio ambiente.  

 A plataforma tamén estimulará un investimento privado e pública máis 
efectiva no transporte marítimo e mellorará a cooperación entre as 
actividades de investigación do sector a escala europea, nacional, rexional 
e privada.  

 Mantemento da posición de liderado de Europa como fabricante e 
operador responsable co medio ambiente, seguro e avanzado. 

Inicialmente, a Plataforma comeza a traballar no documento Vision 2020, onde 
quedan perfectamente enmarcados todos os desafíos do sector marítimo para 
os próximos anos. Así mesmo, empézase a deseñar a axenda estratéxica, SRA 
(Strategic Research Agenda), como documento que recolle todas as diferentes 
accións propostas para conseguir desenvolver as liñas de avance en 
innovación reunidas no documento Vision 2020. 

3.1.3 Funcionamento 
Considerando os diferentes intereses do sector naval e os miles de empresas 
que operan no sector, o consenso a partir das empresas e organismos a nivel 
individual podería ser inmanexable. Por iso WATERBORNE TP constituíuse 
sobre a base das asociacións europeas, que teñen a responsabilidade de 
organizar e estimular a participación dos seus membros individuais nos 
diferentes comités de expertos, grupos de traballo e discusións da plataforma, 
así como garantir o maior nivel de acordo entre os seus membros.  

A Asemblea Xeral é o foro de todos os membros (inclúe a todas as 
autoridades nacionais) e é quen aproba as decisións definitivas. Reúnese unha 
vez ao ano, e todas as súas decisións son previamente preparadas polo Grupo 
de apoio e os Grupos de traballo Temáticos. A Asemblea ha de elixir un 
presidente e dous vicepresidentes de entre os seus membros, cuxo período 
será de 2 anos.  
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O Grupo Espello dos Estados membros está composto por representantes de 
todos os Estados membros, incluídos os candidatos e os asociados, a nivel 
señor ou directivo, nomeados polo ministerio responsable en cada país da 
investigación no ámbito naval e marítimo. Reúnense como decidan os Estados 
membros, que elixen polo menos dous representantes autorizados a 
representar a todo o Comité no Grupo de apoio.  

A coordinación e integración dos programas nacionais é un rol importante a 
desempeñar polas plataformas tecnolóxicas, polo que se espera que todos os 
Estados membros adopten un papel activo e sexan representados na 
Asemblea Xeral. Os Estados poden tamén designar relatores para recibir e 
achegar retornos dos Grupos de Traballo Temáticos de tipo técnico.  

O Grupo de Apoio de WATERBORNE é onde se desenvolve o traballo da 
Plataforma. As asociacións membro e os servizos da UE nomean un 
representante cada un para o grupo de apoio. Os Estados membros participan 
con polo menos 2 representantes elixidos de entre a Grupo Espello dos 
Estados membro. Ademais, o Grupo de Apoio é presidido polo director de I+D 
responsable en EURACS (European Association of Classification Societies) 
rotando en períodos bianuais. O Director de I+D representante da asociación 
de estaleiros é o Secretario do grupo de Apoio e xestiona a Secretaría de 
WATERBORNE. 

Ademais, o resto dos membros d Grupo de Apoio son: 

• Representantes do sector e das asociacións: EMEC (European Marine 
Equipment Council), EUROGIF (European Oil & Gas Innovation Forum), 
EBU (European Barge Union), ECSA (European Community Ship-
owners’ Associations), ESPO (European Sea Ports Organisation), EUDA 
(European Dredging Association), EURMIG (EU Recreational Marine 
Industry Group), FEPORT (Federation of European Private Port 
Operators),  

• Representantes do ámbito investigador e educativo: ECMAR (European 
co-operation in Maritime Research), WEGEMT (European Assoc. of 
Universities in Marine Technology) 

• Representantes da sociedade e do contorno: EMF (European 
Metalworkers Federation) 

O Grupo de Apoio se reune regularmente polo menos en 3 ocasións ao ano, e 
prepara todas as iniciativas e actividades aprobadas pola Asemblea Xeral. 
Cando sexa necesario, o grupo de Apoio pode constituír, temporal ou 
permanentemente Grupos de Traballo Temáticos para traballar ao redor de 
temas específicos.  
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Os Grupos de Traballo Temáticos son foros específicos constituídos con 
membros do Grupo de Apoio e ocasionalmente outros expertos invitados (xa 
sexan externos ou membros da Plataforma) nos que se discuten os temas 
propostos por este. É dirixido por un dos membros do Grupo de Apoio e 
convócao cando sexa necesario.  

Na actualidade WATERBORNE conta cos seguintes grupos de traballo: 

• WSRA IP: dedicado ao plan de implantación da axenda de investigación 
estratéxica. 

• WSRA Overview: dedicado á visión xeral da axenda de investigación 
estratéxica. 

• Vision 2020: visión da plataforma no medio e longo prazo considerando 
o horizonte do 2020. 

A Secretaría proporciona o apoio organizativo e administrativo necesario para 
o funcionamento da Plataforma. É xestionada pola Secretaría do Grupo de 
Apoio. 
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WATERBORNE TP 

Sede COMMUNITY OF EUROPEAN SHIPYARDS' ASSOCIATIONS  

Rue Marie de Bourgogue, 52-54 3rd Floor. B-1000 Brussels 

Persoa de 
contacto 

Michael vom Baur 

Paris Sansoglou 

Teléfono +32-2-2820353 

Fax +32-2-2304332 

e-mail cesa.research@skynet.be 

www www.waterborne-tp.org 

 

Constitución Bremen, 25 de enero del 2005 

Obxectivos • Fortalecer a base industrial europea cubrindo as expectativas da sociedade en 
relación á seguridade e o medio ambiente.  

•  A plataforma tamén estimulará un investimento privado e pública máis efectiva no 
transporte marítimo e mellorará a cooperación entre as actividades de investigación 
do sector a escala europea, nacional, rexional e privada. 

• Mantemento da posición de liderado de Europa como fabricante e operador 
responsable co medio ambiente, seguro e avanzado. 

Tipoloxía de 
socios 

Industria, investigadores, autoridades públicas, usuarios e representantes da sociedade 
civil. 

Coordinador COMMUNITY OF EUROPEAN SHIPYARDS' ASSOCIATIONS (CESA) 

Órganos de 
goberno 

Asemblea Xeral 

Grupo Espello 

Grupo de Apoio 

Grupos de Traballo Temáticos 

Secretaría 

Documentos 
xerados 

WATERBORNE Strategic Research Agenda 

Terms of Reference of the WATERBOPRNE TP 
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3.2 Plataforma Tecnolóxica do Sector Marítimo Español  

A Plataforma Tecnolóxica do Sector Marítimo Español pretende ser un lugar de 
encontro e diálogo de todos os axentes relacionados co mar e cos demais 
medios acuáticos, cuxo futuro depende en gran medida da capacidade de 
manter e crear vantaxes competitivas mediante o desenvolvemento de 
actividades de investimento e innovación. A Plataforma Tecnolóxica é, xa que 
logo, unha esixencia de eficacia no liderado do sector.  

3.2.1 Orixe  
As probabilidades de manter e recuperar unha industria marítima sostible e 
saudable en España son practicamente inexistentes sen unha estratexia de 
innovación acertada nun sector particularmente globalizado, como é o 
marítimo.  

Innovamar, como fundación das industrias marítimas españolas, co apoio da 
Administración española e en particular por encargo do Ministerio de Industria, 
Turismo e Comercio e seguindo a iniciativa que foi posta en marcha polo sector 
e as institucións a nivel europeo, Waterborne, iniciou a creación dunha 
Plataforma Tecnolóxica do Sector Marítimo en España, nos primeiros meses de 
2005.  

3.2.2 Obxectivos  
A Misión da Plataforma Marítima española tradúcese nos seguintes puntos:  

 Proporcionar unha visión estratéxica do sector marítimo e a súa 
perspectiva de desenvolvemento a medio e longo prazo a través do 
coñecemento.  

 Establecer un diálogo e canle de cooperación continuos entre os membros 
da industria e o resto de institucións marítimas en materia de I+D+i.  

 Contribuír ao máis amplo acordo en materia de obxectivos, estratexia e 
cooperación a través de conexión en rede (networking) en materia de 
I+D+i e actuación en común (clustering) no sector.  

 Desenvolver a visión a medio e longo prazo a través do desenvolvemento 
común dunha Axenda Estratéxica de Investigación.  

 Contribuír á mobilización adecuada de recursos financeiros a nivel 
nacional e internacional para estes fins.  

 Apoiar a formación e a práctica para o mantemento duns profesionais 
altamente preparados na Industria e nas actividades afectadas.  
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 Contribuír a adecuar a actividade de forma que satisfaga as expectativas 
sociais dun medio marítimo e acuático en xeral seguro e non 
contaminado.  

Os principais obxectivos da Plataforma son:  

 Definición dunha perspectiva común de evolución previsible do sector 
marítimo en España.  

 Colaboración coa Administración no deseño da política tecnolóxica 
nacional e europea para a elaboración de:  

 Unha estratexia que axude á definición da política sectorial.  

 Unha estratexia que axude á definición da política de axudas á I D i do 
sector.  

 Impulso ás empresas para realizar e manter a súa propia actividade 
investigadora no noso país.  

Os tres fitos de referencia da Plataforma que definirán con progresiva precisión 
o seu alcance e a súa utilidade son:  

1. Termos de referencia: este documento contén as regras de participación 
e funcionamento da Plataforma. Nel defínense os medios formais de 
incorporación e os elementos organizativos para que os integrantes do 
sector marítimo español poidan adherirse á Plataforma Tecnolóxica 
Marítima Española e colaborar internamente, así como participar na 
Plataforma europea Waterborne.  

2. Visión 2020: documento que recolle a análise da situación o sector e dos 
retos no terreo da I D i que resultan como conclusión da posta en común 
do traballo realizado polos expertos, para servir de punto de partida das 
tarefas que se desenvolverán no sector co horizonte temporal do ano 
2020.  

3. Axenda Estratéxica da investigación: nesta Axenda establécense as 
propostas de actuacións estratéxicas, que se plasman nas diferentes 
liñas de investigación e as actuacións que se deben desenvolver para 
alcanzar as metas establecidas no documento Visión 2020.  

Estes tres documentos permanecen sempre activos e suxeitos a modificacións 
como consecuencia da evolución das novas tecnoloxías que permiten 
escenarios futuros diferentes. Ademais dos fitos fundamentais, a Plataforma 
guíase polos seguintes aspectos que se desenvolven máis adiante na 
planificación da actividade:  

• Definición das liñas estratéxicas do sector.  
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• Relación constante coa Plataforma europea Waterborne.  

• Establecemento dos mecanismos de comunicación e difusión dos 
traballos en curso.  

• Emprego eficiente das tecnoloxías das comunicacións para a difusión da 
Plataforma e para a implantación dun espazo de traballo para os 
expertos.  

• Creación dos grupos de traballo segundo os alicerces e liñas 
estratéxicas definidos no documento Visión 2020.  

• Facilidade de cooperación entre as industrias, institucións e expertos 
que desenvolvan as bases do coñecemento amplo e enfocado que 
require o desenvolvemento da produción futura de bens e servizos 
marítimos.  

3.2.3 Funcionamento 
O principal mecanismo da Plataforma Tecnolóxica é reunir aos axentes do 
sector, poñelos en contacto e facilitar a xeración de relacións e 
interactuaciones multidireccionales para o aproveitamento do coñecemento 
xerado e as novas iniciativas necesarias de proxectos de investigación.  

A Plataforma Tecnolóxica do Sector Marítimo Español trata de integrar a todas 
aquelas entidades cuxa actividade se relaciona fundamentalmente co mar e 
demais medios acuáticos, é dicir, aqueles axentes que correspondan a algún 
dos grupos seguintes:  

- Administración e Entidades Públicas.  

- Centros expertos nas diferentes áreas de investigación.  

- Empresas do sector marítimo. 

A organización da Plataforma ten tres niveis que reflicten as responsabilidades 
e as relacións entre os diversos órganos que a integran.  

Na cúspide da decisión da Plataforma atópase a Asemblea Xeral, da que 
forman parte todas as entidades membros da PTM. Devanditas entidades 
estarán representadas polos seus niveis máis altos de organización. Así 
mesmo, forman parte da Asemblea Xeral os altos representantes das 
Administracións e dos Centros de investigación involucrados. A Asemblea 
Xeral decide os fitos e as orientacións da Plataforma, en concreto debe aprobar 
os tres fitos principais que son: Documento Termos de Referencia; Documento 
VISION 2020 e Axenda Estratéxica de Investigación. A Asemblea Xeral 
reunirase, polo menos, unha vez ao ano.  
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O segundo nivel está constituído por un Comité Xestor, función asumida pola 
Fundación INNOVAMAR, entidade promotora da PTM. A Fundación 
INNOVAMAR asume a dirección da PTM e das súas tarefas e actividades, así 
como o nomeamento da Secretaría Técnica e dos demais órganos de 
funcionamento, fóra da Asemblea Xeral. Poderá nomear grupos de traballo 
para asuntos técnicos ou outros específicos e de duración determinada. 

Como elemento de organización e soporte administrativo establécese unha 
Secretaría Técnica da PTM, quen asume a coordinación administrativa da 
plataforma, sen capacidade de decisión sobre as tarefas e actividades desta.  

Como elementos de apoio da Plataforma establécese un terceiro nivel formado 
polos Grupos de traballo, que están integrados por expertos do sector. 
Devanditos expertos incorpóranse voluntariamente aos Grupos como 
representantes das entidades membros da PTM ao obxecto de colaborar nas 
actividades da mesma. Nalgúns casos, os expertos son propostos directamente 
por INNOVAMAR. A súa función, polo tanto, consiste na preparación dos 
documentos da PTM e asesorar nas decisións á Asemblea Xeral e ao Comité 
Xestor, aos que se dirixen os documentos elaborados por devanditos grupos de 
traballo. En función das necesidades poderanse formar varios GTs, cuxa 
estrutura e funcionamento será decidida polos expertos que os constitúan. Os 
expertos á súa vez posúen diferentes responsabilidades e categorías, de 
acordo coas súas desempeños na relación co conxunto da Plataforma 
(coordinadores, investigadores de base, asesores...). 

Os Grupos de traballo para a elaboración da Visión 2020, de acordo cos eixos 
propostos, son:  

GT1: Competitividade  

GT2: Seguridade e eficiencia no transporte  

GT3: Adaptación á demanda e mellora do tráfico  

GT4: Formación e práctica (transversal)  

3.2.4 Integrantes 
Como membros da PTM considéranse aos participantes que representan a 
todas as institucións e empresas que queren colaborar na iniciativa de posta en 
marcha e desenvolvemento dunha Plataforma Tecnolóxica do Sector Marítimo 
en España, á vez que se integran nunha estrutura representativa e operativa a 
este fin.  

Dada a diversidade de entidades potencialmente participantes acéptase a 
integración de todas as que correspondan a algún dos grupos seguintes:  

• Empresas do sector marítimo  
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• Centros de Investigación ou Centros Tecnolóxicos, privados ou públicos, 
con relevancia na actividade  

• Institucións gobernamentais ou públicas, españolas ou internacionais, 
relacionadas co sector  

Co fin de agrupar adecuadamente a representación das empresas, estas 
poderán participar como asociacións ou agrupación de intereses, coordinando 
a súa participación na forma que se estableza na estrutura organizativa que se 
aprobe polo máximo órgano reitor que será a Asemblea de Membros. Iso 
permitirá multiplicar o efecto de difusión, evitar o dominio dun só área de 
actividade e dispor de acceso e participación ao maior e mellor preparado 
número de expertos que permitan a contribución ao desenvolvemento de 
grupos especializados de traballo. A representación dos membros exercerase 
por persoas de alto nivel nomeadas polas respectivas entidades, capaces de 
levar a cabo os labores aprobados pola PTM na súa propia organización e 
aceptados pola presidencia daquela. Así mesmo, establécese a posibilidade de 
participar como observador ás entidades que o soliciten.  

A Plataforma se desenvolve coa intención de incluír a todo o sector marítimo 
español, entendendo por tal a todos os axentes cuxa actividade se encontre 
fortemente relacionada co mar ou medios acuáticos de sustento: 

• Administración Pública e en xeral os responsables e líderes de opinión 
social do sector (gobernos, políticos, asociacións, fundacións...)  

• Armadores e transportistas intermodais 

• Construcción naval  

• Empresas e sectores relacionados coa explotación de recursos mariños, 
lacustres ou fluviais  

• Fabricantes de materiais, equipos e accesorios  

• Industria da actividade marítima recreativa e turística 

• Operadores de terminais portuarias e grandes infraestructuras 
relacionadas co mar  

• Operadores loxísticos  

• Outros Centros de Investigación  

• Portos, incluíndo os servizos portuarios  

• Sociedades de clasificación  

• Transitarios e axentes marítimos  

• Universidades e Institutos de Investigación. 
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PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL SECTOR MARÍTIMO ESPAÑOL 

Sede FUNDACIÓN INSTITUTO TECNOLÓGICO PARA EL DESARROLLO DE LAS 
INDUSTRIAS MARÍTIMAS  

Trespaderne, 29. Edificio Barajas 1. 4ª Planta. 28042 Madrid. 

Persoa de 
contacto 

Carlos Ruíz de León. 

cruizdeleon@innovamar.org 

Teléfono 91-7472116 

Fax 91-3290713 

e-mail secretaria@ptmaritima.org 

www www.ptmaritima.org 

 

Constitución Madrid, 2005 

Obxectivos • Definición dunha perspectiva común de evolución previsible do sector marítimo en 
España.  

• Colaboración coa Administración no deseño da política tecnolóxica nacional e 
europea para a elaboración de:  

• Unha estratexia que axude á definición da política sectorial.  

• Unha estratexia que axude á definición da política de axudas á I D i do sector.  

• Impulso ás empresas para realizar e manter a súa propia actividade investigadora no 
noso país. 

Tipoloxía de 
socios 

Empresas do sector marítimo, Centros de Investigación ou Centros Tecnolóxicos, privados 
ou públicos, con relevancia na actividade e institucións gobernamentais ou públicas, 
españolas ou internacionais, relacionadas col sector. 

Coordinador Fundación Instituto Tecnológico para el Desarrollo de las Industrias Marítimas 
(INNOVAMAR) 

Órganos de 
goberno 

Asemblea Xeral 

Grupo Xestor 

Grupos de Traballo 

Secretaría Técnica 

Documentos 
xerados 

Visión 2020 da PTSME 

Térmos de Referencia da PTSME 
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4. Outras plataformas relacionadas co naval ou a 
actividade marítima 

EUROPEAN INTERMODAL RESEARCH ADVISORY COUNCIL (EIRAC) 

Sede Consorzio TRAIN, D‘Appolonia S.p.A.  

Via San Nazaro 19, 16145 Genova, Italy 

Persoa de 
contacto 

Valerio Recagno, EIRAC Secretariat -Consorzio TRAIN, D‘Appolonia S.p.A. 

Teléfono +39 010 3628148 Ext. 2242 

Fax +39 010 621078 

e-mail Secretariat@Eirac.net 

www http://www.eirac.net/ 

 

Obxectivos • Desenvolver unha visión comercial do transporte intermodal para 2020 e determinar 
as necesidades máis relevantes  

• Lanzar e aprobar a Axenda Estratéxica de Innovación e actualizala de forma regular  

• Avaliar os resultados finais e os beneficios da SRA para os Estados Membros, a 
Comisión e os socios  

• Recomendar medidas para a optimización do uso das infraestruturas de investigación 
existentes e alcanzar investimentos efectivos nas mesmas  

• Recomendar medidas para mellorar as políticas educativas e desenvolver as 
habilidades que o sector necesita  

• Desenvolver e implementar unha estratexia de comunicación para crear e promover a 
SRA entre os socios e a sociedade, e para difundir, como cómpre, información sobre 
os programas de investigación para facilitar o consenso ao redor das prioridades. 

Tipoloxía de 
socios 

Operadores intermodais, compañías de transporte por carreteira, ferroviario o naval, 
autoridades portuarias, universidade, fabricantes de bens de equipo, provedores de TIC 

Coordinador CAESAR, a Coordination Action funded for the purpose by the EU 

Órganos de 
goberno 

Asemblea plenaria 

Grupo de Apoio 

Grupos de Traballo 

Grupo Espello nos Estados Membros 

Secretaría 

Documentos 
xerados 

Termos de referencia de EIRAC 

Strategic Intermodal Research Agenda 2020 
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ROAD TRANSPORT RESEARCH ADVISORY CONUNCIL (ERTRAC) 

Sede ERTRAC Office 

Rue du Trône 98 B – 1050 Bruxelles 

Persoa de 
contacto 

 

Teléfono +49 (0)170 969 1495 

Fax +32 (0)2 508 1414 

e-mail office@ertrac.org 

www http://www.ertrac.org 

 

Constitución Xuño do 2003 

Obxectivos • Ofrecer unha visión estratéxica para o sector do transporte por estrada tendo en conta 

• Establecer estratexias e follas de ruta para alcanzar devandita visión a través da SRA 
e outros documentos;  

• Estimular e incrementar unha máis efectivo investimento público e privada en I+D no 
sector;  

• Contribuír á cooperación entre a CE, e as accións de I D nacionais, rexionais e 
privadas na contorna do Espazo Europeo de Investigación;  

• Favorecer a creación de redes e clusters da capacidade investigadora europea  

• Promover o compromiso europeo cara á investigación, asegurando que Europa sexa 
atractiva para os investigadores. 

Tipoloxía de 
socios 

Universidades, consumidores, fabricantes de vehículos, proveedores de compoñentes, 
operadores de infraestructuras de carreteiras, provedores de servizos, provedores de 
enerxía, investigadores, cidades e rexións, ONGs e representantes dos Estados Membro. 

Coordinador ERTRAC Office 

Órganos de 
goberno 

Xunta Xeral ou Plenario 

Comité de Dirección 

Grupos de Traballo 

Documentos 
xerados 

Strategic Research Agenda - December 2004 

Vision 2020 and Challenges - June 2004 

ERTRAC Research Framework 
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RAIL RESEARCH ADVISORY COUNCIL (ERRAC) 

Sede UNIFE  

221 Avenue Louise box 11 B - 1050 Brussels 

Persoa de 
contacto 

Nailia Dindarova 

Teléfono +32 (0)2 642.23.21 

Fax +32 (0)2 626 12 61 

e-mail nailia.dindarova@unife.org 

www http://www.errac.org 

Constitución 21 de novembro de 2001 

Obxectivos • crear un Sistema Ferroviario Europeo;  

• desenvolver un sistema ferroviario europeo eficiente, incluíndo a interoperabilidad;  

• incrementar a competitividade do sistema ferroviario;  

• incrementar a capacidade das infraestruturas e da seguridade;  

• limitación dos ruídos e emisións de contaminantes. 

Tipoloxía de 
socios 

Industria, empresas de transporte ferroviario, xestores de infraestructuras, Estados 
Membros, universidades e organizacións relevantes, por exemplo, usuarios de transporte. 

Coordinador UNIFE 

Órganos de 
goberno 

Xunta Xeral ou Plenario 

Documentos 
xerados 

Strategic Rail Research Agenda –December 2002 

Rail Business Scenario 2020 
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PLATAFORMA TECNOLÓGICA FERROVIARIA ESPAÑOLA (PTFE) 

Sede FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES 

C/ Santa Isabel, 44 - 28012 Madrid 

Persoa de 
contacto 

Juan Manuel Jiménez Aguilar-Fundación de los Ferrocarriles Españoles (Secretaría de la 
Plataforma) 

fuepu18@ffe.es 

Teléfono + 34 911 511 071 

e-mail secretariatecnica@ptferroviaria.es 

www http://www.ptferroviaria.es 

 

Obxectivos Entre os obxectivos principais da Plataforma están o incremento da competitividade do 
sector ferroviario español, mediante a definición de liñas prioritarias de I+D+i e a súa 
integración na I+D+i ferroviaria europea, así como potenciar a intermodalidade do 
ferrocarril co resto de modos de transporte para contribuír ao desenvolvemento dun 
transporte sostible. 

Tipoloxía de 
socios 

Industria, empresas de transporte ferroviario, operadores e administradores ferroviarios, 
Administracións Públicas e centros de investigación. 

Coordinador A xestión da PTFE encomendouse ao Consello Xestor integrado polo Centro de Estudios y 
Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), a Universidad Politécnica de Madrid e a 
Fundación de los Ferrocarriles Españoles. 

Órganos de 
goberno 

Asemblea 

Comité Directivo 

Consello Xestor 

Grupos de Traballo 

Documentos 
xerados 

Información sobre a PTFE - 31-01-2007  

Bases da PTFE - 31-01-2007 
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ADVISORY COUNCIL FOR AERONAUTICS RESEARCH IN EUROPE (ACARE) 

Sede ASD (Monsanto Building)   

Avenue de Tervuren 270 B-1150 Brussels BELGIUM 

Persoa de 
contacto 

Mr Luigi Bottasso 

Teléfono +32 2 775 93 79 

e-mail luigi.bottasso@asd-europe.org 

www http://www.acare4europe.org 

 

Constitución París, xuño do 2001 

Obxectivos Responder ás necesidades da sociedade concernentes ao transporte aéreo, incluíndo a 
redución de ruídos e de emisións, a redución dos atrasos nas viaxes, e un transporte máis 
seguro, e lograr o liderado mundial de Europa. 

Tipoloxía de 
socios 

Fabricantes, aerolíneas, aeroportos, provedores de servizos de control aéreo, Estados 
Membro e entidades reguladoras, centros de investigación e universidades. 

Coordinador  

Órganos de 
goberno 

Grupo de Apoio 

Documentos 
xerados 

European Aeronautics. A Vision for 2020 

Strategic Research Agenda 2 Executive Summary. October 2004 

Strategic Research Agenda 2 Volume 1 October 2004 

Strategic Research Agenda 2 Volume 2 October 2004 
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FUTURE MANUFACTURING TECHNOLOGIES- MANUFUTURE 

Persoa de 
contacto 

Prof. Heinrich Flegel, Daimler Chrysler 

Heinrich.Flegel@DaimlerChrysler.com 

e-mail info@manufuture.org 

www http://www.manufuture.org 

 

Constitución Decembro 2004 

Obxectivos Propor unha estratexia baseada na investigación e innovación, capaz de acelerar a 
transformación da industria en Europa, asegurando emprego de alto valor engadido e tendo 
unha maior participación na fabricación na futura economía baseada no coñecemento. 

Tipoloxía de 
socios 

Industria, centros de investigación, universidades, asociacións industriais e ONGs. 

Coordinador CECIMO (The European Committee for Co-operation of the Machine Tool Industries) 

Órganos de 
goberrno 

Grupo de alto Nivel 

Grupo de apoio 

Grupo Asesor Industrial 

Grupo Espello dos Estados Membros 

Grupos de Traballo 

Grupos Horizontais 

Documentos 
xerados 

Manufuture SRA, September 2006 

MANUFUTURE report “A vision for 2020”, 
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MANUFUTURE-E 

Persoa de 
contacto 

Ricardo Bueno - FATRONIK - 

rbueno@fatronik.com 

Teléfono +34 943 748020 

Fax +34 943 743492 

e-mail iechave@tekniker.eS 

www www.manufuture-spain.org 

 

Constitución Decembro 2004 

Obxectivos A PT Española constitúese fundamentalmente para dar resposta e situarse adecuadamente 
na plataforma homónima europea (MANUFURE), en cuxos órganos executivos está 
actualmente representada. É o Mirror Group da plataforma europea homónima. 

Tipoloxía de 
socios 

Industria, centros de investigación, universidades, asociacións industriais e empresas 

Coordinador FATRONIK 

Órganos de 
goberno 

Comisión Permanente 
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EUROPEAN TECHNOLOGY PLATFORM FOR ADVANCED ENGINEERING- EUMAT 

Sede DGM 

Senckenberganlage 10 60325 Frankfurt am Main Germany 

Persoa de 
contacto 

Ms. B. Toelle-Kortmann 

toe@dgm.de  

Teléfono +49 69 75306 751 

Fax +49 69 75306 733 

e-mail toe@dgm.de 

www http://www.eumat.org 

 

Constitución Bruselas, 27 de xuño de 2006 

Obxectivos O principal obxectivo de EuMat é xerar a Axenda Estratéxica de Investigación que, coa 
adecuada implicación do sector e outros participantes, achegará as bases para identificar 
as necesidades e establecer prioridades na área de materiais avanzados e tecnoloxías.  

Ademais, EuMat promoverá:  

• a educación e a formación interdisciplinar e a transferencia tecnolóxica e a innovación 

• as consideracións de tipo social da I D, como impactos potenciais sobre a saúde, a 
seguridade ou os riscos ambientais.  

• a cooperación e as iniciativas a nivel internacional  

En definitiva, o seu obxectivo é axudar na transformación da industria manufacturera 
europea para abordar os desafíos da economía baseada no coñecemento e conseguir o 
liderado mundial en fabricación. 

Tipoloxía de 
socios 

Industria, asociacións, universidades, centros de investigación, entidades gubernamentais 
Comité Europeo de Estandarización.. 

Coordinador  

Órganos de 
goberno 

Consello Industrial de Supervisión 

Consello Asesor Científico 

Asemblea General 

Grupo executivo 

Axentes operativos 

Documentos 
xerados 

EuMaT Roadmap 

EuMaT Priorities 
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PLATAFORMA TECNOLÓGICA ESPAÑOLA DE MATERIALES Y SUS PROCESOS- EUMAT 

Persoa de 
contacto 

Pedro Egizabal 

Pegizaba@inasmet.es 

www www.eumatspain.org 

 

Constitución  

Obxectivos EuMaT Spain nace como "Plataforma Nacional" de EuMaT, Plataforma Tecnolóxica 
Europea de Materiais e os seus Procesos, co obxectivo de facer chegar á Comisión 
Europea os intereses e as liñas prioritarias de I+D+i do sistema de ciencia, tecnoloxía e 
sociedade español. 

Coordinador INASMET 

Órganos de 
goberno 

Grupos de traballo 
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STEEL TECHNOLOGY PLATFORM (ESTEP) 

Sede South Center Steel 

Avenue de Fonsny/Fonsnylaan, 38 B-1060 Bruxelles 

Persoa de 
contacto 

J.C Charbonnier 

Directeur des Affaires internationales et scientifiques. Direction de l’Innovation Arcelor 

jean-claude.charbonnier@arcelor.com 

Teléfono +32-2-5333673 

Fax +32-2-5333600 

e-mail jean-claude.charbonnier@arcelor.com 

www http://cordis.europa.eu/estep 

 

Constitución 12 de marzo de 2004 

Obxectivos • Coñecer as necesidades da sociedade e consolidar un liderado sostible, global e 
competitivo.  

• Contribuír á integración e a cooperación.  

• Mellorar as habilidades para competir con terceiros países  

• Mellorar a contorna de traballo (xestión do risco, seguridade, condicións de traballo e 
asegurarse o desenvolvemento de habilidades)  

• Contribuír ao progreso e a protección do medio ambiente, a conservación dos 
recursos (reciclaxe, emprego de subproductos e redución de emisións), maior 
eficiencia enerxética e, en particular, a masiva redución das emisións de CO2 a través 
do desenvolvemento de novas tecnoloxías para alcanzar os compromisos post Kyoto. 

Tipoloxía de 
socios 

EUROFER, Industria, investigadores, asociacións empresariais e Estados Membro. 

Coordinador Arcelor Innovation 

Órganos de 
goberno 

Comité de Dirección 

Grupo de Apoio 

Grupos de Traballo 

Grupo Espello dos Estados Membros 

Secretaría 

Documentos 
xerados 

From a Strategic Research Agenda to Implementation, March 2006 

Strategic Research Agenda, a vision for the future of the steel sector April 2005 

Steel Technology Platform: Vision 2030, report of the Group of Personalities April 2005 
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THE EUROPEAN TECHNOLOGY PLATFORM ON INDUSTRIAL SAFETY 

Sede EPSC 

165-189 Railway Terrace Rugby CV21 3HQ, UK 

Persoa de 
contacto 

Mr. Richard Gowland EPSC Director of Center 

rgowland-epsc@icheme.org.uk 

Teléfono +44 1788 534410 

Fax +44 1788 551542 

e-mail rgowland-epsc@icheme.org.uk 

www http://www.industrialsafety-tp.org/ 

 

Constitución Xullo 2004 

Obxectivos A plataforma tecnolóxica de seguridade industrial será de tipo transversal e terá un impacto 
en moitas outras plataformas tecnolóxicas con capacidade para optimizar os riscos 
adoptado sen as oportunidades de negocio.  

Os obxectivos son:  

• Alcanzar o crecemento da seguridade para o crecemento sostible da industria 
europea por medio da redución do número de accidentes, a adopción de tecnoloxías 
seguras e a innovación.  

• Enlazar os diferentes aspectos da seguridade industrial.  

• Facilitar e acelerar o avance para o progreso na saúde e a seguridade industrial, a 
través da coordinación e do proceso integrado de I D e implementación.  

• Valorizar, explotar e implantar os resultados. 

Tipoloxía de 
socios 

Industria, ONGs, aseguradoras, bancos, investigadores. 

Coordinador INERIS 

Órganos de 
goberno 

Asemblea Xeral 

Consello Executivo 

Grupo de Apoio 

Grupos Especializados 

Documentos 
xerados 

Vision Paper for TP Industrial Safety 

 

 

 


