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PONT-UP EXPRÉS   
O talent show do emprendemento 
 
Unha iniciativa na que 7 a 10 emprendementos dispoñen de cinco minutos para 
presentar os seus proxectos a un xurado integrado por catro representantes de 
importantes empresas e entidades galegas 
A finalidade desta actividade é facilitar o achegamento e o diálogo entre persoas 
emprendedoras e representantes de empresas e entidades galegas xa consolidadas a 
través da presentación de 10 proxectos de novo emprendemento, cun formato dinámico 
e áxil. 
As persoas escoitantes ao final da exposición de cada proxecto dan un feedback do 
emprendemento presentado (en 2 minutos). Cada escoitante valorará segundo os 
criterios relacionados coa súa experiencia e sector de actividade. 
 
Pode presentar candidatura para participar no Pont-Up Exprés calquera persoa maior de 
idade que teña un emprendemento innovador e creativo, en funcionamento, con menos 
de 3,5 anos (42 meses) dende a súa creación ou un proxecto en fase moi avanzada de 
desenvolvemento con prototipos de produtos/servizos e expectativas reais de 
lanzamento a curto prazo. 
Unha vez recibidas as propostas, a organización seleccionará un máximo de dez, para o 
que se baseará en criterios como:  

• Orixinalidade, innovación e creatividade do proxecto.  
• Valor social do proxecto.  
• Sustentabilidade.  
• Claridade e concreción.  
• Potencial impacto económico ou social.  
• Capacidade de desenvolvemento futuro.  

A organización poñerase en contacto coas persoas representantes das propostas 
seleccionadas para pechar aspectos loxísticos e organizativos. 
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Rosa María Seoane Domínguez, Xerente de ABANCA innova e Xerente de 

Comunicacións  

 

Enxeñeira de Telecomunicacións pola Universidade de Vigo. Conta con máis de 20 anos de 

experiencia en contornas TI bancarios, coordinando proxectos de evolución tecnolóxica. Desde 

xaneiro de 2019 é responsable do equipo ABANCA Innova, área que lidera os procesos de 

innovación do banco e coordina os seus programas de emprendemento e aceleración.  

 

 

 

 

Francisco Valentín Gómez, Sales & Marketing Manager 

 

Titulado en Dirección de Empresas, Marketing e Publicidade por ESERP Business & Law School 

e Executive MBA pola Universidade Intercontinental da Empresa (UIE) é especialista en artes 

gráficas, packaging e sustentabilidade. Tras máis dunha década dedicado ao márketing, en 

2018 é contratado por Grupo Macho para representar á compañía na zona noroeste do 

territorio nacional.  



 

 

 

Xoán Martínez Reboredo, CEO de “Kaleido, Ideas & Logistics” 

Licenciado en Dirección e Administración de empresas pola Universidade intercontinental da 

Empresa, Executive MBA por Esade. Ademais do CEO de Kaleido, tamén é o actual Presidente 

do Clúster da Función Loxística de Galicia.  Namorado das ideas, a xente con inquedanzas e todo 

o complexo que pode chegar a ser o mundo. 

 

 

 

 

Eva López Barrio, Coordinadora do Proxecto  Innovatia 8.3 do Instituto das 

Mulleres (USC) 

Licenciada en Ciencias Económicas pola Universidade de Santiago de Compostela e Máster en 

Dirección e Xestión de Comercio Exterior. Coordinadora do Proxecto  Innovatia 8.3 do Instituto 

das Mulleres (Ministerio de Igualdade – USC). Responsable do Programa Woman Emprende, 

Titora das Axudas  Emega da Secretaría Xeral da Igualdade da Xunta de Galicia. Persoa experta 

para o informe  Gem Galicia e  Gem España. 
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Virginia Pozo Castro, CEO de Coosy  

Licenciada en Dereito e Ciencias do Traballo e con un máster Abogacía e Asesoría Xurídica, Virginia 

comezou a súa carreira no sector da banca, traballando nun gabinete xurídico. Tras uns anos no 

sector, decidiu cambiar de rumbo e, no 2011, Virginia decide inaugurar Coosy en Pontevedra, 

buscando potenciar un espazo onde atopar prendas e accesorios seleccionados ao longo e ancho 

de todo o mundo 

 

 

 

 

 

 

Emilio Bruquetas, Director Xeral de Reganosa 

Licenciado en Ciencias Empresariais e máster en Administración e Dirección de Empresas. 

Comezou a súa carreira profesional como consultor de sistemas de información en diversas 

empresas de tecnoloxía ata 2001, cando se incorporou a Reganosa como xefe de Planificación e 

Control de Xestión. En marzo de 2012 foi nomeado director xeral da compañía, cargo que desde 

finais de 2017 ocupa tamén na matriz do grupo enerxético galego: Reganosa Holdco. 



 

Margarita Hermo Figueira Directora da Asociación Galega da Empresa Familiar  

Margarita Hermo Figueira con formación en Relacións Públicas e en Ciencias Políticas, así como en 

xestión de empresas familiares (EAE Business School, Instituto de Empresa, entre outros), ten 

colaborado con diferentes entidades públicas e privadas vencelladas ao desenvolvemento social e 

económico da Ría de Arousa. En 2003 incorpórase ao departamento de marketing da conserveira 

Jealsa Rianxeira, S.A o que a leva a colaborar e finalmente dirixir a Asociación Gallega de la 

Empresa Familiar ata a actualidade, cargo que compaxina coa dirección de Relacións Institucionais 

da Corporación Empresarial Jealsa 

 

 

Ángel González Calvo, fundador e CEO de SETGA 

 Enxeñeiro técnico industrial autor de numerosos proxectos de empresas industriais, funcionario 

de carreira e fundador e CEO de SETGA dende 1990. SETGA, con sede en Pontevedra, é unha 

compañía internacional basada na innovación e no alto valor tecnolóxico especializada en 

iluminación, sinalización e mobiliario urbán. Combinana sú experiencia con deseño, luminotecnia e 

electrónica, conta con presencia en 15 países e está a desenvolver ata 27 proxectos de I+D. 
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Uxía Fontán Lago, Social Media & Inbound Marketing Director en Roi Scroll 

Licenciada en Administración e Dirección de empresas pola Universidade de Vigo, na súa carreira 

profesional desempeñou diversos postos relacionados coa xestión empresarial, ben sexa como 

consultora, como responsable de administración nunha peme do sector naval ou enfocada na 

mellora continua dos procesos da empresa. Pero é a área de Marketing a que conquistou 

definitivamente. Hoxe en día desempeña o posto de Social Media e Inbound Marketing Director na 

axencia galega de márketing dixital Roi Scroll, que en 2016 foi recoñecida como a “axencia máis 

eficiente de Europa” no Smile Festival e o ano pasado entrou na clasificación das 100 axencias 

máis destacadas de España elaborado polo Publicista. 

  

 

 

 

 

Carlos Suárez Rey, Socio e Director Xeral de EDISA 

Doutor Enxeñeiro Telecomunicación pola Universidade Politécnica de Madrid. Executive MBA e PAD 

por IESIDE. Programa “Management Research” Universidade de Harvard. Profesor na IESIDE en 

programas de grado e postgrado dende 1993. Profesor en programas de postgrado da Univ. 

Politécnica de Madrid dende 1995. Autor de máis de 10 libros e publicacións sobre os Sistemas e a 

Sociedade da Información. Socio e Director Xeral de EDISA dende 1993 ata a actualidade 

  

  

http://www.smilefestival.net/
https://www.elpublicista.es/
https://www.roiscroll.com/
https://www.edisa.com/


 

 

Jessica Rey Gómez , Responsable de marketing en Casa Grande de Xanceda 

Responsable do departamento de márketing e responsabilidade social de Casa Grande de 

Xanceda, unha granxa ecolóxica situada no interior da provincia da Coruña, que coida a 380 vacas 

"muUuy" felices e elabora produtos lácteos ecolóxicos de altísima calidade. Sen perder a esencia 

da granxa e do rural, con recursos limitados e desde un sector competitivo como o leiteiro, Jessica 

puxo en marcha iniciativas con repercusión a nivel nacional e internacional. É licenciada en 

Comunicación Audiovisual, cun Máster en Marketing Dixital (ESIC), e unha gran defensora do 

medio ambiente e dos animais 

  

 

 

 

Tomás Casquero Cimadevila, Director Xeral da biotecnolóxica galega Hifas da Terra. 

Licenciado en dereito pola Universidade de Navarra, Diplomado en dereito internacional e 

comparado pola Universidade de Amsterdam e Master en Economía e Dirección de Empresas ( 

MBA) polo Instituto de Estudos Superiores da Empresa (IESE). En 2006 foi nomeado Director Xeral 

de ACLUNAGA, onde asumiu a representación da industria naval galega e española. Durante 3 

anos desempeñou a presidencia da mesa de diálogo social europeo. Desde setembro de 2014 é o 

Director Xeral da biotecnolóxica galega Hifas da Terra. 

  

https://www.casagrandexanceda.com/
https://hifasdaterra.com/
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Ana Olveira Blanco, Presidenta da Unión de Cooperativas Espazocoop e Socia de 
Abeluria S. Cooperativa Galega. 

Diplomada en Relacións Laborais con mestrado en xestión e dirección laboral adícase á consultoría 

e investigación en economía social na cooperativa Abeluria da que é socia. É técnica da Rede 

Eusumo de fomento do cooperativismo e a economía social, na que acompaña procesos de 

emprendemento. No eido académico é doutoranda na Universidade de Santiago onde pertence ao 

grupo de investigación de Dirección estratéxica, dirección de persoas e dirección comercial 

ademais de ser investigadora asociada ao Centro de Estudos Cooperativos. É membro do Comité 

organizador do Pont-Up Store dende 2016. 

 

 

 

 

Julio Gómez, Co-Director do Festival Sinsal. 

Historiador, crítico musical e investigador sonoro de formación; programador, xestor cultural e 

técnico superior en prevención de riscos laborais e produción cultural como actividades 

profesionais. Iniciou a súa relación coa música a finais dos anos 80, exercendo de crítico musical 

en diversos medios de comunicación. Ademais de programador musical, é fundador da promotora 

e tenda de discos  Sinsalaudio que, dende o ano 2003, realiza o Festival Sinsal, especializado en 

propostas musicais inéditas en Galicia.  Colabora en numerosas programacións e proxectos 

culturais relacionados co patrimonio material e inmaterial, como "Música en Branco, memoria 

dunha cidade" e o ciclo "Monumenta, andar con arte". Dende o 2005, colabora no proxecto de 

paisaxe sonoro escoitar.org co que realizou, entre outros, o proxecto europeo de paisaxe acústico 

European Acoustic Heritage. Participa en varios showcases internacionais, congresos profesionais o 

encontros de xestión cultural a nivel internacional.  

  

http://escoitar.org/


 

 

 

 

María Teresa Cores Fernández, Coordinadora de Área de Cultura de Afundación. 

Como coordinadora de cultura de Afundación é a responsable de dirixir ao equipo de profesionais 

que desenvolven as diferentes liñas de programación cultural da entidade: a actividade expositiva 

nas sete principais cidades galegas e outras localidades, actividade escénico musical, oferta 

educativa extracurricular aos centros escolares de toda Galicia así como a xestión e divulgación 

dunha colección de arte que conta con máis de 5.000 pezas, entre outras accións de gran alcance 

e impacto. Na súa traxectoria profesional viviu en primeira persoa a experiencia do 

emprendemento. 
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África González Fernández  

Catedrática de Inmunoloxía da Universidade de Vigo, directora do Centro de Investigacións 

Biomédicas (CINBIO) da Uvigo, presidenta da Sociedade Española de Inmunoloxía e promotora da 

empresa spin-off NanoInmunoTech (NIT) con sedes en Vigo, Zaragoza e Madrid. En 2017 foi 

nominada aos premios Women Innovators pola Comisión Europea. 

  

 
 
 

  

Piedad Varela-Portas de Orduña  

Licenciada en dereito especializada en dereito de empresa. Con 20 anos de experiencia como 

asesora legal. Socia, cofundadora e Responsable de Comunicación e RSE de Pazo de Vilane. 

 

 
 
 

 

  

María Caldeiro López  

Licenciada en Ciencias Políticas e da Administración pola USC. Máster en Políticas Europeas de 

Cooperación e Máster en Relacións Internacionais e Comercio Exterior. Inicia o seu contacto 

profesional co mundo da pesca durante a súa estadía na Oficina Comercial do Consulado en 

Mumbai. Dende 2011 exerce como Xerente de FUNDAMAR. 

  



  

Alba Baños  

Graduada en Consultoría e Xestión da Información pola UVigo. Máster en Analítica Web, 

Usabilidade e Experiencia de Usuario. Experiencia en xestión de campaña de Tráfico de Pago e 

medición de contornas web. Na actualidade é a responsable da área de Analítica de Redegal. 

  

 
 
 

 

  

Teresa Fernández Valdés  

Cofundadora de Bambú Producciones, produtora de series de grande éxito estatal e internacional 

como Velvet, Gran Hotel ou Fariña. Elixida como unha das showrunners máis poderosas da 

televisión europea e mundial en 2014 e 2016, respectivamente. En abril de 2018, Reed Miden, 

empresa organizadora do mercado internacional do audiovisual MipTV, outórgalle a Medalla de 

Honra, sendo a primeira muller española en recibir o devandito recoñecemento. 

  



Pont-Up Store 2017 
 
 

      

Juan A. Vázquez Gancedo, Martín Códax 
Viticultor e socio de Viticultores Martín Códax, S. Coop. Galega. Entre os cargos que ostenta, é 
Director Xeneral de Adegas Martín Códax, Presidente do Clúster Alimentario de Galicia, patrón 
do observatorio español do Mercado do Viño, vogal do Consello Regulador Rías Baixas e vogal 
do Consello Reitor da Plataforma Tecnolóxica do Viño. Ademais, é profesor de Marketing no 
Máster en Dirección e Xestión de Comercio Exterior da Universidade de Santiago de 
Compostela. 

 

 

       

Begoña Ocampo, La Pepita Burger Bar 
Propietaria de “A Mordiscos” e da cadea de restaurantes “La Pepita”. Posúe ampla experiencia 
internacional en proxectos empresarias vencellados á hostalería e o turismo. 

 

 

      

Xavier Castaño, IGALIA 
Co-fundador de Igalia, empresa galega con visión internacional centrada no desenvolvemento 
de tecnoloxías en código aberto, onde traballa como desenvolvedor de negocio. É o actual 
presidente da Asociación Galega de Empresas de Software Libre (AGASOL). 

  



 

         

Débora Franco, Monet Viticultura 
Enxeñeira de Telecomunicacións. Durante máis de sete anos dedicouse á docencia e á 
investigación na Universidade de Vigo, colaborando en diversos proxectos de ámbito 
autonómico, estatal e internacional, relacionados coa aplicación de novas tecnoloxías no 
sector primario. En 2014 fundou, xunto cos seus dous socios, Monet Viticultura, empresa de 
innovación tecnolóxica que ofrece ás bodegas unha plataforma web para controlar o estado 
do viñedo desde calquera dispositivo conectado a Internet. 

 
 
 

       

Isabel Rodríguez Blanquer, El faro de los tres mundos 
Licenciada en ciencias físicas e con ampla experiencia no sector tecnolóxico. Na actualidade é 
socia e directora de operacións de El faro de los tres mundos empresa especializada en 
produtos culturais para a infancia. 

* Nota: interviu finalmente Andrés Barro en representación de “El faro de los tres mundos” 
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Marcos Suárez, QBITIA 

Fundador e director de I+D en Qbitia. Licenciado en Física, conta con cinco anos de experiencia en 

proxectos de investigación na USC. En 2011, xunto con outros tres compañeiros da carreira, funda 

Qbitia, startup pontevedresa con oficinas en Londres e Chicago, orientada a crear aplicacións para os 

mercados financeiros. Unha das súas funcións e o deseño de novas funcionalidades a partires do 

contacto continuo cos clientes a través de marketing dixital e de feiras internacionais. Foi dúas veces 

xurado no premio nacional Emprendedor XXI de La Caixa e Enisa. 

www.qbitia.com 

      

Pedro Pérez-Torres Calvar,  PÉREZ TORRES MARITIMA 

Licenciado en Dereito e Máster Internacional en Dirección de Empresas do IE. Anteriormente ao seu 

ingreso na parte marítima do Grupo Pérez Torres, traballou en diversas empresas como PWC (Londres, 

Reino Unido), Banco Pastor (Madrid, España) ou Grupo Boluda (Madrid, España) e, adicionalmente, 

participou de forma activa no desenvolvemento internacional da parte industrial do Grupo Pérez Torres 

en Vitoria, Brasil. Tras ocupar diversos postos directivos en Pérez Torres Marítima, actualmente exerce 

funcións de Dirección e participa de forma activa no desenvolvemento de negocio en Portugal, ademais 

de ser Conselleiro en varias sociedades do sector loxístico portuario.4. 

http://www.pereztorresmaritima.com/altern.php 

      

Javier Aliste, FINSA 

Javier Aliste é responsable de proxectos en FINSA, está especializado no deseño e desenvolvemento de 

ferramentas comerciais e promocionais (catálogos, apps, web, etc) É un apaixoado do marketing dixital, 

http://qbitia.com/
http://www.pereztorresmaritima.com/altern.php
http://qbitia.com/
http://www.pereztorresmaritima.com/altern.php
http://www.finsa.com/


e participa activamente no desenvolvemento de campañas comerciais para os diferentes mercados e 

canles nos que opera FINSA, coordinando eventos promocionais, imaxe corporativa, etc. 

http://www.finsa.com 

      

Idoia Cuesta, IDOIA CUESTA CESTERÍA CONTEMPORÁNEA 

Idoia Cuesta é deseñadora e creadora téxtil. Foi premio nacional de Artesanía en 2014, destacando por 

combinar con mestría tradición, deseño e experimentación. Pezas súas desfilaron en pasarelas de moda 

como Madrid Cibeles ou participaron en feiras internacionais como Maison&Object (París), Tendence 

(Frankfurt), Tent (Londres) ou Formex (Estocolmo). Entre as súas numerosas colaboracións compre 

salientar o traballo desenvolvido coa firma de luxo LOEWE, no desenvolvemento de prototipos e 

posterior produción de bolsos. 

http://www.idoiacuesta.com 

 

      

Maria Xose Fernández, Dimensiona 

, licenciada en Física e posgrao en Dirección de sistemas de información en entornos de software libre. 

Dende o ano 2000 dirixe Dimensiona, empresa especializada na consultoría informática e na prestación 

de servizos no ámbito das tecnoloxías da información e comunicación ofrecendo solucións baseadas en 

software libre. 

 

http://www.dimensiona.com 

 

http://www.finsa.com/
http://www.idoiacuesta.com/
http://www.dimensiona.com/
http://www.idoiacuesta.com/
http://www.dimensiona.com/

