
 
ANEXO II 

DESCRICIÓN DOS RETOS  

CÓDIGO DO RETO:                                                                                    Col21/03                                                               

Empresa/Entidade propoñente: Zendal 

Actividade económica principal da entidade (código CNAE): 

2120. Fabricación de especialidades farmacéuticas 

Título do RETO:  Mellora da mobilidade dos traballadores do polígono de Torneiros, A 
Granxa, A Relva, As Gándaras (O Porriño) 

Contexto y definición do problema ou necesidade:  

Contamos cunha sociedade conectada constantemente e moitas veces non aproveitamos 
esta tecnoloxía para poder organizarnos dunha forma máis eficiente. Ademáis, a forma de 
vivir que empregamos nestes últimos anos e dunha sociedade individualista. O futuro non é 
o coche eléctrico nin o de hidróxeno. O futuro é a mellora do transporte público e das cidades 
intelixentes. Dende Zendal apostamos por un futuro sostible que englobe as persoas, 
animais e medio ambiente. E por iso que propoñemos este proxecto sostible para a 
búsqueda dunha solución que permita favorecer o transporte ós diferentes polígonos de 
Porriño dende os arredores. 
 
Como consecuencia do traslado de novas empresas  ao Polígonos Industriais en Porriño, e 
o aumento no volume de traballo en moitos dos centros ubicados no mesmo, este Polígono 
ten un fluxo diario dunhas 10.000 persoas. O alto número de persoas que se trasladan cada 
dia os seus postos de traballo en vehículos propios ocasiona con frecuencia retencións de 
tráfico e accidentes nas estradas de acceso ao polígono. A isto hai que engadir a falta de 
lugares de estacionamento nos seus arredores e a ausencia dunha rede de transporte 
público.  

Obxectivos do RETO:  

Propor un plan de mobilidade que permita un cambio modal dos desprazamentos de 
moitos traballadores do polígono 

Áreas de interese socioeconómico principal do reto. Agroalimentación, tecnoloxías de 
fabricación: automoción, aeronáutica, tecnoloxía da información e comunicación, outros 

Disciplina universitaria á que se dirixe o reto: Inxeniería de telecomunicacións 

Número máximo de ideas de proxectos a premiar: 1 



 
Destinatarios: 

- Alumnado  a realizar o seu TFG X 
- Alumnado  a realizar o seu TFM X 
- Proxecto emprendedor  X 

Tipoloxía dos premios:  

- Prácticas remuneradas:  
Duración (en meses):  máximo 1 ano 
Remuneración (€/mes): 770 €/mes 
Ubicación na que faría as prácticas o/a estudante beneficiario/a:  
 Departamento/Área: Zendal 
 Localidade. Porriño- Posibilidade de facelas semi-presencial 

Prácticas académicas externas  remuneradas ou prácticas para titulados segundo 
o caso 

No caso de que se presente un proxecto emprendedor viable se estudará a 
posibilidade de financialo para a súa saída ó mercado. 

Outros: O/a estudante seleccionado/a para dar resposta a este reto poderá ser cotitorizado 
por persoal da empresa que propón o reto ao longo do desenvolvemento do estudo/ traballo. 
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