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O CONGRESO INTERNACIONAL UNVEX CONTRIBUIRÁ A VISIBILIZAR AS 

POSIBILIDADES QUE O POLO AEROESPACIAL DE GALICIA OFRECE AO SECTOR 

EN ESPAÑA 

 

▪ O conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, participou na 

presentación deste evento centrado nos vehículos non tripulados, que se celebrará 

en Santiago entre o 16 e o 18 de xuño 

▪ Agárdase a visita de máis de 5000 profesionais do sector procedentes de diferentes 

países, que terán a oportunidade de coñecer as capacidades do Centro de 

Investigación Aerotransportada de Rozas 
▪ Apunta que Galicia ten sabido impulsar, a través da colaboración público-privada, a 

creación e o crecemento dun novo sector de alta tecnoloxía como é o aeroespacial 

 

Santiago de Compostela, 26 de febreiro de 2020.-  O conselleiro de Economía, 

Emprego e Industria, Francisco Conde, sinalou hoxe na presentación de Unvex 2020 

que este encontro de referencia do sector dos vehículos non tripulados, que se 

celebrará en Santiago de Compostela entre o 16 e o 18 de xuño, contribuirá a visibilizar 

as posibilidades que o Polo Aeroespacial de Galicia ofrece a esta industria en España. 

 

Na súa intervención, o conselleiro destacou que Galicia ten sabido impulsar, a través 

da colaboración público-privada, a creación e o crecemento dun novo sector de alta 

tecnoloxía como é o aeroespacial, que hoxe en día é estratéxico na industria da 

Comunidade. Neste sentido, Conde puxo en valor o traballo das empresas e startups 

galegas vinculadas ao sector, os centros tecnolóxicos e as universidades, que desde o 

Polo Aeroespacial de Galicia traballan para ofrecer novos produtos e solucións 

innovadoras no ámbito dos sistemas non tripulados.  

 

O encontro Unvex 2020, no que se agarda a visita de máis de 5000 profesionais do 

sector procedentes de diferentes países, e a participación de medio cento de empresas, 

celebrará a súa sexta edición por primeira vez en Galicia. Tal e como incidou o 

conselleiro, os participantes terán ocasión de comprobar in situ as capacidades do 

Centro de Investigación Aerotransportada de Rozas, en Castro de Rei (Lugo). 

 

A iniciativa desenvólvese nun momento clave para o sector, pola entrada en vigor do 

novo marco regulatorio europeo para as operacións con drons. Ademais, servirá para 

abordar as posibilidades que ofrecen os vehículos aéreos non tripulados na prestación 

de servizos públicos. Trátase dun eido no que Galicia lidera a posta en marcha de 

varios proxectos pioneiros, poñendo os drons ao servizo da Administración para a 

prestación de mellores servizos públicos á cidadanía.  

 

SAÚDOS, GABINETE DE COMUNICACIÓN DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, 

EMPREGO E INDUSTRIA 
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