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O director xeral de I+D+i expón en Bilbao ante novos investigadores o
modelo de carreira investigadora deseñado en Galiza
Innovación destinará 176 millóns a contratos para investigadores ata o 2010

SANTIAGO. AGN.- O director xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación, Salustiano Mato de
explicou recentemente en Bilbao o modelo de carreira investigadora deseñada polo Goberno galego nas V
de Novos Investigadores, encontro que reúne cada ano a expertos estatais e internacionais para facer un
da situación da investigación en España.

Salustiano Mato foi invitado pola Federación de Novos Investigadores (FJI), asociación composta por inve
que traballan na universidade, centros públicos e empresas de toda España, para explicar a política do se
departamento por considerar que constitúe un
modelo de referenza no ámbito estatal.
Durante a súa intervención, o director xeral de I+D+i explicou aos investigadores e
expertos presentes o modelo de carreira investigadora deseñado polo seu departamento
para Galiza no novo Plan Galego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
Tecnolóxica 2006-2010 IN.CI.TE. Este Plan, que rexerá a política da Xunta de Galicia
nesta materia, marca como un dos seus piares a aposta polos recursos humanos en
investigación. Con este obxectivo pon en marcha un Programa de Recursos Humanos
dotado con 176 millóns de euros que ten como obxectivo definir unha carreira científica
que posibilite a formación e a consolidación dos investigadores e a súa integración
estable dentro do Sistema Galego de I+D+i.
Deste xeito, unha das principais novidades de IN.CI.TE. é que define, por vez primeira, a
carreira investigadora en todas as súas etapas, marcando un itinerario lineal dende a
formación dos investigadores até a súa consolidación no sistema mediante unha serie de
instrumentos de axuda para cada unha das etapas (formación, incorporación e

consolidación) cun orzamento total estimado de 176 millóns de euros.
Programas de Investigación
En concreto, a Consellería de Innovación e Industria destinará até o 2010 preto de 83
millóns de euros nos catro programas que articulan a carreira investigadora en Galiza.
Son: o Programa “María Barbeito”, dotado con 14 millóns de euros, para contratos de
formación de doutores; o Programa “Ánxeles Alvariño”, de contratos a doutores noveis e
dotado de 16 millóns de euros; o Programa “Isidro Parga Pondal” de contratos a doutores
e cun orzamento de 30 millóns de euros até 2010, e o Programa “Manuel Colmeiro”,
dotado con 23 millóns de euros e destinado á consolidación de investigadores no sistema
público galego de I+D, empresas e centros tecnolóxicos.
Ademais, o Programa de Recursos Humanos consta de catro programas para a formación
de tecnólogos. Son: o Programa “Bolseiros FP2-FP3”, dotado con 14 millóns de euros
para o fomento da formación e especialización de tecnólogos no sistema público de I+D; o
Programa “Lucas Labrada”, cun orzamento de 17 millóns de euros para o fomento da
formación e especialización de tecnólogos e axentes de innovación; o Programa “Isabel
Barreto”, dotado con 26 millóns de euros para contratos de incorporación, e o Programa
“Eloi Luis André", cun orzamento de 26 millóns de euros para incentivos á consolidación.
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