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Rede  Galega
de  Biomateriais

A Rede Galega de Biomateriais (RGB) constituíuse no marco do Programa de Consolidación de Unidades de 

Investigación Competitivas do Sistema Universitario de Galicia, promovido pola Xunta de Galicia. É un consorcio 

multidisciplinar formado por seis grupos de investigación das tres universidades galegas, que posúen fortes 

vínculos cos tres Institutos de Investigación Biomédica e cos principais Complexos Hospitalarios de Galicia. O seu 

obxectivo é unir esforzos para avanzar no desenvolvemento de biomateriais avanzados aplicables á práctica clínica.

Os membros que integran esta Rede son grupos de investigación que se agrupan en dúas áreas de coñecemento 

complementarias. O ámbito científico-tecnolóxico, onde son especialistas na fabricación de biomateriais e 

nanotecnoloxías para aplicacións biomédicas, e o ámbito das ciencias da saúde, onde son especialistas en técnicas 

in vitro para avaliación biolóxica de biomateriais, ensaios in vivo en modelo animal, terapias celulares e ensaios 

clínicos. 

Obxectivos da rede: 

1. Colaboración multidisciplinar en proxectos de investigación sobre biomateriais co fin último de desenvolver 

aplicacións médicas innovadoras para a rexeneración de tecidos, ósos,  articulacións e órganos.

2. Impulso á transferencia de resultados de investigación a través de licencias de patentes e contratos de I+D con 

empresas e outras entidades externas. 

3. Integración de novos membros tanto de ámbito científico como clínico que permita cubrir e reforzar todos os 

campos de coñecemento relacionados cos biomateriais: ciencias, enxeñaría, bioloxía, farmacia e medicina.

4. Promover a participación en redes estatais e europeas, para impulsar proxectos de investigación transfronteirizos 

e programas académicos internacionais.

5. Maior capacidade para competir por fondos públicos para investigación en Galicia, España e a Unión Europea.

6. Incentivar a mobilidade de investigadores entre os grupos que forman a Rede e con outros grupos de 

investigación de excelencia nacional ou internacional.

7. Difusión e divulgación das actividades levadas a cabo polos membros da rede para mellorar o coñecemento das 

empresas, das institucións públicas e dos cidadáns sobre o labor científico desenvolvido no marco da Rede.
Joana C. Silva Magalhães 
(Grupo de Bioenxeñería Tisular)

José R. Caeiro Rey 
(Grupo de Cirurxía)

Jorge Pérez-Juste 
(Grupo de Química Coloidal)

Miguel Correa Duarte 
(TeamNanoTech)

Pío González Fernández 
(Grupo de Novos Materiais)

Antonio González Cantalapiedra 
(Grupo de Cirurxía, Radioloxía e Ecografía 
Experimental Veterinaria)


	Página 1
	Página 2

