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Na actualidade un dos mellores instrumentos 
para acadar o éxito no mercado é a marca, 
que se converte, en moitos casos, no maior 
valor patrimonial das empresas.
Mexillón de Galicia® é un dos poucos resortes 
que lle queda ao sector, produtores, depura-
dores e transformadores para manter unha exi-
tosa demanda. Á parte de identificar o mexillón 
galego e de diferencialo de outros, a marca da 
Denominación de Orixe Protexida xera confian-
za e maior valor para os consumidores, que 
son os que día a día nos examinan e os que, 
coas súas decisións de compra, nos permiten 
seguir producindo e vendendo.
Protexer o Mexillón de Galicia significa esta-
blecer un sistema de control no mercado que 
impida que intereses escuros poidan enganar 
os consumidores. Pero ademais de supervi-
sar o mercado, o Consello Regulador efectúa 
labores de control dentro da cadea do propio 
sector. Durante o 2012, realizáronse máis de 
14.000 operacións de inspección nas empre-
sas de transformación, nas depuradoras, nos 
peiraos e nas propias bateas.
Para facer controis no mercado é necesario 
dedicar recursos económicos a investigar e 
obter fórmulas para analizar os produtos do 
mexillón e descubrir fraudes. O Departamento 
de Investigación do Consello Regulador, con 
humildade, está obtendo mellores resultados 
ca outros que dispoñen de grandes investi-
mentos de recursos públicos. A proba é que 
vimos de obter a patente dun procedemento 
propio que nos permitirá identificar as distin-
tas especies de mexillón con maior prestixio e 
eficacia.
O sistema de control é a garantía da veracida-
de do noso produto. Beneficia, polo tanto, ao 
consumidor, pero tamén a todos os axentes 
que interveñen na transacción comercial. Isto é 
así porque o Consello actúa nos portos como 
un notario independente, que acredita cantida-
des e calidades con imparcialidade.
Atrás parecen quedar lembranzas que contan 
vellos produtores, que descoñecían a cantida-
de, a calidade e o prezo do mexillón que ven-
dían, ata que a carga chegaba ao seu destino 
e algún comprador oportunista fixaba os núme-
ros que lle conviñan. Hoxe o sistema de control 
proporciona transparencia e evita opacidade. 
Por iso é obriga de todos esforzarnos en man-
telo. É desexo de todos que aqueles tempos 
non volvan. 

En defensa do 
sistema de control

comunicacion@mexillondegalicia.org
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O Consello Regulador participou na presentación da mascota 
da Volta Ciclista a España, Mexi-LLón

Mexillón de Galicia exerceu de anfitrión na xuntanza de Con-
sellos Reguladores celebrada en marzo no Pazo Rial

O Secretario Xeral do Medio Rural, Tomás F. Couto, coa res-
ponsable comercial  e o vicepresidente do Consello, Gabriela 
André e Ventura García, respectivamente, na feira Gourmets  

Editorial
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ROSA QUINTANA, conselleira do Medio Rural e do Mar 

Como responsable das Denominacións de Orixe, 
cal considera que é o valor da marca Mexillón de 

Galicia de cara ao mercado? 
Nunha economía globalizada coma a que nos toca 
vivir, cuns mercados que se moven indistintamente 
dende o ámbito local ao mundial, a diferenciación é 
fundamental de cara á competitividade de calquera 
produción alimentaria. No caso do mexillón galego, a 
DOP resulta esencial para acadar esa diferenciación 
do produto, emblema da nosa acuicultura. A DOP pón 
a disposición do consumidor a información e garantías 
de calidade e seguridade necesarias para que poida 
facer unha compra responsable con respecto aos pro-
dutos competidores doutras zonas xeográficas.

Consolidada a DOP na industria transformadora, o 
obxectivo é incrementar o produto fresco certificado. 
Como podería contribuír a Consellería a fortalecer a 
DOP nestes dous ámbitos?
O regulamento da DOP ampara tanto o produto en 
fresco como o transformado, pero penso que debe 
centrar os seus esforzos no primeiro, porque a día de 
hoxe a súa implantación no fresco é practicamente 
inexistente. O noso papel seguirá sendo o de apoio 
ao Consello Regulador tal e como se veu facendo nos 
últimos anos, co apoio económico ao seu funciona-
mento e ás campañas de promoción do produto.

A Estratexia Galega de Acuicultura, elaborada pola 
Consellería, inclúe o Plan de Ordenación dos Cultivos 
Mariños. Como lle afectará ao cultivo de mexillón?
A Estratexia Galega de Acuicultura fixa as condicións 
de desenvolvemento da actividade cara o ano 2030, 
mediante accións a desenvolver ata finais do 2014. 
Entre estas accións, as de planificación territorial da 
actividade son fundamentais para o desenvolvemento 
sostible da acuicultura, tanto no medio marítimo coma 
no terrestre. O Plan de Ordenación dos Cultivos na 
Zona Marítima busca regular a actividade na lámina de 
auga, afianzando e ordenando os cultivos xa existen-
tes, determinando incompatibilidades entre cultivos 
e determinando aquelas novas áreas marítimas con 

capacidade para acoller novos cultivos. No caso do 
cultivo do mexillón en batea, maioritario nas nosas rías, 
o plan servirá para fixar con claridade as zonas reser-
vadas en exclusividade ao cultivo de moluscos e as 
súas condicións, así como as zonas con capacidade 
para a expansión deste cultivo. Teño que subliñar que 
o plan, unha vez aprobado inicialmente polo Conse-
llo da Xunta, será discutido cos axentes sociais para 
acadar o maior consenso posible.

As augas de cultivo de moluscos están protexidas pola 
Directiva 79/923/CEE. Como pode afectar ao mexillón 
a próxima derogación da citada Directiva?
O fin de período de aplicación da Directiva non debe 
supor unha merma nos niveis de protección medioam-
biental e sanitaria das augas destinadas á cría de mo-
luscos, xa que a UE foise dotando dun amplo abano 
lexislativo para protexer as augas costeiras e, particu-
larmente, aquelas destinadas á obtención de alimentos 
de orixe mariño, mediante a pesca extractiva ou a 
acuicultura. En concreto, citar por exemplo a Directi-
va Marco da Auga e a lexislación derivada. Por outra 
banda, as lexislacións nacionais e autonómicas poden 
impor criterios máis restritivos e, dada a enorme im-
portancia socioeconómica que a acuicultura ten para 
Galicia, non me cabe dúbida de que para calquera 
goberno galego a protección e mellora da calidade do 
seu medio mariño será sempre una máxima prioridade.

A reforma da Política Común de Pesca establece no 
artigo 42.2 da OCM a obriga de indicar nos produtos 
transformados a especie e a orixe. Pero hai quen pre-
tende eliminar tal artigo. Cal é a posición da Xunta?
A postura da Xunta quedou reflectida no dictame 
elaborado no seo do Consello Galego de Pesca e 
aprobado por unanimidade en setembro. O texto é 
claro e aposta pola identificación e diferenciación dos 
produtos no etiquetado, polo que me custa entender 
a reacción de determinados axentes do sector galego 
xa que, aínda saíndo adiante a modificación da OCM, 
a información ao consumidor sobre a zona de captura 
queda plenamente garantida na lexislación vixente.

“O mexillón é o emblema da nosa 
acuicultura”

Rosa Quintana considera que o mexillón é o emblema da 
acuicultura galega e que a Denominación de Orixe Protexida 
(DOP) é esencial para a competitividade. Nesta entrevista ex-
clusiva amosa o seu apoio ao Consello Regulador e fálanos 
doutros temas candentes, como o Plan de Ordenación dos 
Cultivos Mariños, a protección das augas e o etiquetado.
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Busca 
os distintivos 

nos envases de
mexillón!

Dobre selo para o produto fresco Selo para os transformados

O Consello incrementa os controis sobre o mexillón

O Consello Regulador do Mexillón 
de Galicia conta cun sistema 

de control e certificación que se 
dedica a supervisar toda a cadea 
do mexillón, dende o cultivo ata que 
chega ao consumidor. A finalidade 
desta rede interventora é garantirlle 
ao comprador final que está adqui-
rindo un auténtico produto galego 
de calidade certificada.
Así, só no 2012, o Consello efec-
tuou máis de 2.600 controis oficiais 
da DOP, unha cifra que vai en 
aumento cada ano (2.527 controis 
no 2011). Por áreas de actuación, 
a maior actividade rexistrouse nos 
portos, con 2.425 controis, o que 
supuxo a supervisión da totalidade 
das descargas de mexillón certifi-
cado; nas bateas efectuáronse 210 
auditorías; e nas empresas de trans-
formación e de comercialización, 
outras 31 auditorías.
Este número de actuacións converte 
o sistema de control da DOP Mexi-
llón de Galicia nun dos máis exhaus-
tivos da rede oficial de controis de 
calidade. 
Para cumprir a súa labor, o Consello 
Regulador dispón dun corpo propio 
de técnicos controladores e, ade-
mais, ten contratados os servizos de 
Bureau Veritas, entidade certificado-
ra de prestixio internacional.

Revisión da etiquetaxe
O Consello continuou no 2012 a 
campaña de revisión da etiquetaxe 
dos transformados de mexillón para 
analizar o cumprimento da norma-

tiva e verificar o produto envasado. 
Así, detectáronse varias irregula-
ridades nas etiquetas, como por 
exemplo, mencións ilegais referidas 
á orixe do mexillón (“rías gallegas” e 
outras)  e información enganosa con 
respecto á especie envasada e á 
denominación comercial. 
Os resultados da revisión da 
etiquetaxe constatan unha desleal 
situación de mercado, que está a 
ocasionar graves prexuízos á indus-
tria produtora e transformadora do 
Mexillón de Galicia, á parte de lesio-
nar os dereitos dos consumidores. 
O Consello informou da situación á 
Consellería do Mar, para que execu-
te as accións legais oportunas. 

Garantía entre as partes
O sistema de control implantado 
polo Consello nos peiraos ten como 
obxectivo certificar o cumprimento 
das condicións de calidade da DOP 
Mexillón de Galicia. Pero a maiores, 
o Consello tamén se fai cargo de 
supervisar as transaccións comer-
ciais entre produtores e clientes. No 

O mexillón cultivado, transfor-
mado e elaborado en Galicia 
chega ao consumidor final logo 
de superar un longo proceso de 
controis. O Consello Regulador 
do Mexillón de Galicia pechou o 
2012 cunha intensificación das 
actividades de supervisión.

BALANCE ANUAL

ano 2012, os técnicos do Consello 
interviñeron en máis de 14.000 tran-
saccións nos portos, que represen-
taron un volume de vendas de máis 
de 50 millóns de quilos de mexillón.
De cada unha das transaccións, o 
Consello emitiu o correspondente 
documento comercial e tamén se 
encargou de enviar telematicamente 
os documentos de rexistros á base 
de datos da Consellería do Mar, que 
centraliza o control da información 
de todas as descargas de Galicia.
Así as cousas, os técnicos do 
Consello actúan nos portos como 
terceira parte que acredita a canti-
dade e calidade do mexillón ne-
gociado, contribuíndo a reducir de 
xeito significativo o número de non 
conformidades entre produtores e 
compradores.
Polo tanto, o sistema de control do 
Consello non só beneficia ao con-
sumidor, senón tamén a todos os 
axentes que interveñen na transac-
ción comercial. Por iso é necesario 
seguir dedicando recursos a manter 
o sistema de garantías e solvencia.

Unha técnica de control do Consello supervisando unha 

descarga de mexillón no porto



Breves

Xuntanza dos 
Consellos
Coa asistencia dos 
representantes dos 23 
Consellos Reguladores 
de Galicia, o 15 de marzo 
celebrouse no Pazo O 
Rial, en Vilagarcía, a 
Xornada de Exaltación 
dos Produtos Galegos 
con distintivo de Calidade 
Diferenciada. Este ano, a 
organización da xuntanza 
–de carácter rotatorio-, 
recaeu no Mexillón de 
Galicia.
Durante a xornada, ofre-
ceuse un xantar elabora-
do polo grupo de coci-
ñeiros “Sabor a vida”, un 
proxecto solidario co que 
colabora o Consello para 
recaudar diñeiro contra o 
cancro.

Gourmets
Mexillón de Galicia deu a 
coñecer o seu potencial 
como produto delicates-
sen no XXVII Salón de 
Gourmets que se cele-
brou en Madrid do 8 ao 
11 de abril. Unha de-
gustación e unha charla 
sobre as cualidades que 
distinguen o Mexillón de 
Galicia foron algunhas 
das actividades realiza-
das nesta feira profesio-
nal, que reuniu a mostra 
de alimentos e bebidas 
de calidade máis impor-
tante de Europa.

Volta ciclista
A Volta a España 2013 
terá como mascota un 
mexillón ciclista chamado 
“Mexi-Llón”. Ademais, a 
carreira iniciarase o 24 
de agosto en Vilanova de 
Arousa e utilizará como 
punto de saída unha ba-
tea. O Consello chegou 
a un acordo coa Deputa-
ción de Pontevedra para 
promocionar a DOP na 
carreira. 
www.mexillondegalicia.org
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Aumenta un 2% o volume de molusco certificado

A DOP Mexillón de Ga-
licia pechou o 2012 

cun novo incremento 
no volume de mexillón 
certificado. A pesares da 
crise económica xeral 
que está retraendo a 
demanda, o Consello 
Regulador certificou 
22,4 millóns de quilos 
netos de molusco, o que 

supón un aumento do 
2% con respecto ao ano 
precedente. Estas cifras 
confirman a tendencia 
ascendente dos últimos 
exercicios, nos que se 
certificaron 8,6 millóns 
de quilos no 2010 e 22 
millóns, no 2011.
En canto ao destino, 
foi a industria transfor-
madora a que tirou da 
demanda, ao represen-

tar un 97% do produto 
certificado, fronte ao 8%  
do fresco.
Por outra banda, cabe 
sinalar que no 2012, 
o mexillón viuse afec-
tado polas irregulares 
condicións climáticas 
e oceanográficas, que 
reduciron a achega de 
plancto, elemento base 

da súa alimentación, e 
provocaron un descenso 
no rendemento. 
O Consello Regulador 
valora o balance do 2012 
moi positivamente, tendo 
en conta a situación eco-
nómica, as condicións 
ambientais, así como 
os graves problemas 
de competencia desleal 
causados pola etique-
taxe ilegal dos produtos 

do mexillón. 
“Neste contexto, que a 
DOP Mexillón de Galicia 
siga crecendo débese 
ao seu potencial para 
competir con éxito nos 
mercados”, sinalou o 
presidente do Consello, 
Francisco Alcalde.

Obxectivo 2013
Para o ano 2013, o Con-
sello proponse aumentar 
o volume de produto 
fresco certificado. 
Con esta meta no 
horizonte, xa se esta-
bleceron contactos con 
empresas de distribu-
ción, para informarlles 
dos beneficios da DOP 
para a imaxe comercial 
dos puntos de venda.
Unha vez comprobada 
a boa disposición da 
distribución, o Conse-
llo agarda contar coa 
colaboración do sector: 
dos produtores, para 
que seleccionen o mellor 
mexillón para as depu-
radoras que demanden 
DOP; e das depurado-
ras, para que ofrezan a 
súa mellor presentación 
de produto aos distribui-
dores que comercialicen 
mexillón con DOP.

EVOLUCIÓN MEXILLÓN CERTIFICADO 2010-2012 (kgs)
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O  Comité Consultivo da Pesca e 
Acuicultura (CCPA) da Comi-

sión Europea adoptou por unanimi-
dade en Bruxelas unha resolución 
promovida polo Consello Regu-
lador do Mexillón de Galicia, para 
protexer as augas onde se crían 
moluscos.
Este recoñecemento podería 
supoñer un primeiro paso para o 
desenvolvemento dunha norma 
específica contra a contaminación, 
ante a próxima derogación, a finais 
do presente ano, da directiva que 
protexe da degradación as zonas 
de produción de moluscos.
A mencionada directiva (79/923/
CEE) obriga os Estados membros 
a manter un estrito dispositivo de 
control da calidade das aguas de 
cría e a eliminar as fontes de conta-
minación. Porén, en decembro de 

2013, a directiva será substituída 
por unha nova norma que non ga-
rante o mesmo nivel de protección, 
de aí a iniciativa do Consello.
A resolución foi presentada a través 
da Asociación Europea de Produ-
tores de Moluscos e aprobada por 
unanimidade  o pasado 19 de abril. 
O documento sinala a importancia 
da cría de moluscos como activida-
de que suministra máis da metade 
dos produtos da acuicultura da UE 
e solicítalles ás autoridades euro-
peas que protexan xuridicamente a 
calidade das augas.
Esta acción enmárcase na cam-
paña emprendida polo Consello 
Regulador para protexer a calidade 
das augas, dada a influenza que 
exercen nun sistema de produción 
de alimentos 100% naturais, como 
é o caso do Mexillón de Galicia. 

O Consello tamén remitiu informes 
sobre a materia á comisión de peti-
cións do Parlamento Europeo e aos 
comisarios europeos de Medio am-
biente, Asuntos Marítimos e Saúde 
e Política de Consumidores. 
O Comité Consultivo da Pesca é o 
órgano de diálogo da Comisión Eu-
ropea para os asuntos da acuicul-
tura, e nel participan 21 organiza-
cións representativas dos intereses 
dos profesionais, dos consumido-
res e do medio ambiente. 

MEDIO AMBIENTE

A calidade das augas impacta directamente na 
saúde e na vida social e económica de Galicia, 

polo tanto, no noso futuro. Se a xestión dos residuos 
urbanos ou o seu control por parte da administra-

ción non é todo o rigoroso que debería ser, 
os depuradores de moluscos somos os 

primeiros que detectamos e sufrimos 
as consecuencias desa xestión.
As nosas obrigas, cando o medio 

está deteriorado,  increméntanse dun 
xeito notable, xa que temos a enorme 

responsabilidade de poñer no mercado un 
produto controlado e libre de potenciais perigos 

para a saúde, en beneficio dos consumidores e da 
imaxe dos moluscos de Galicia.  Así que tamén temos 
o dereito a esixir un medio máis adecuado e pedirlle á 
administración que cumpra coas obrigas de protección 
das augas, que neste momento requiren dun maior 
control.
Nos controis periódicos que realizamos os depuradores, 
vemos como as alteracións químicas e microbiolóxicas 
do medio están sufrindo, con máis frecuencia, extremos 
que dificultan a realización do noso traballo; extremos 
que non só dificultan a depuración dos moluscos, se-
nón que ademais poden poñer en perigo a superviven-
cia dos cultivos tal como hoxe existen.
Co paso dos anos, estamos vendo como aos moluscos 
lles custa loitar contra os problemas que os atacan. O 
reloxo, a ameixa roxa, a ameixa fina, as ostras, os ber-
berechos e os mexillóns non están deseñados para ga-
ñarlle a loita pola vida a esta contaminación tan potente 

e acelerada que chega ao seu medio. Por iso sofren 
enfermidades que poden acabar coa súa existencia ou 
coa inviabilidade económica do cultivo.
A afectación que a contaminación pode producir nos 
moluscos de Galicia, de non actuar, pode ter unha 
repercusión tan importante, que podería afectar á marca 
Galicia, e como consecuencia, a toda a produción 
marisqueira. Así, o custe económico dunha maior afec-
tación nos moluscos e  salubridade do medio mariño 
non pode compararse co custe dunha solución rápida e 
intelixente na raíz do problema.
É, polo tanto, responsabilidade do goberno galego, a 
través de Augas de Galicia, controlar a contaminación. 
E a nós correspóndenos denunciar os perigos da conta-
minación que chega aos polígonos de cultivo proceden-
te das EDAR, para que éstas cumpran cos requisitos 
legais.
É tamén responsabilidade do sector da depuración 
loitar polo noso excepcional medio mariño, facendo 
fronte común con confrarías, organizacións de mexilloei-
ros, parques de cultivo e outras organizacións implica-
das, para conservar o medio nas mellores condicións 
posibles e seguir sendo produtores de calidade, para 
manter a imaxe de Galicia no lugar que todos a quere-
mos ter.
O Mexillón de Galicia debe ser o instrumento que tome 
a iniciativa para aglutinar os intereses de todo o sector e 
dirixir a estratexia común para esixir que as nosas augas 
estean protexidas. A loita permanente pola nosa exce-
lencia permitiranos a nós e ás próximas xeracións conti-
nuar o traballo que outros, antes, tamén nos deixaron.

por José Daporta, expresidente da Asociación Galega de Depuradores (Agade)

O Consello pide en Bruxelas máis protección para as augas

OPINIÓN

 Augas de calidade, produtores de calidade
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A finais dos anos 90, o Conse-
llo Regulador xa prevía que 
unha das cuestións mais sig-

nificativas á cal nos enfrontaríamos 
no medio prazo sería a competencia 
crecente de produtos de mexillón 
foráneos nos nosos mercados tra-
dicionais. Así, previamos que sería 
estratéxico dispoñer de técnicas 
analíticas que permitiran a identifica-
ción das diversas especies comer-
cializadas baixo o termo “mexillón” 
para evitar a fraude respecto da nor-
mativa de etiquetado, pero tamén 
para impedir que outros “mexillóns” 
se beneficiaran do prestixio do Mexi-
llón de Galicia. Con esta previsión, 
en 2002 o Consello Regulador creou 
o seu departamento de I+D+i. 
Dende o seu inicio, o departamento 
tiña como obxectivo crear un servizo 
propio de identificación para o noso 
mexillón, e neste camiño, en xuño 
de 2004, inauguramos o laboratorio 
e iniciamos os primeiros estudos. 
Seguindo a ruta marcada, en 2006 o 
Consello Regulador propuxo á Con-
sellería de Pesca da Xunta de Galicia 
un proxecto de investigación que 
levou á sinatura en abril dese ano 
do convenio de colaboración entre 
ambas entidades para a realización 
do proxecto “Busca de marcadores 
xenéticos para a identificación do 
Mexillón de Galicia”. O  obxectivo 
era desenvolver técnicas analíticas 
que nos permitiran identificar e dife-
renciar o Mexillón de Galicia, co fin 

de realizar accións contra prácticas 
non lexítimas sobre a orixe da mate-
ria prima. Grazas ao financiamento 
acadado, acometemos o noso pri-
meiro proxecto de investigación so-
bre xenética do mexillón. 
En colaboración co prestixioso Gru-
po de Xenética da Universidade da 
Coruña, acadamos resultados moi 
proveitosos. Reunimos mostras de 
mitílidos dos cinco continentes, o 
que nos garantiu dispoñer de exem-
plares representativos dos principais 
países produtores. Ademais, realiza-
mos un exhaustivo traballo no labo-
ratorio para identificar marcadores 
moleculares das distintas especies e 
desenvolvemos técnicas molecula-
res estandarizadas que nos permiti-
ron identificar as especies e xéneros 
de mitílidos en calquera das súas 
presentacións comerciais.
Rematado este proxecto, iniciamos 
o Programa de Identificación Xe-
nética e Control de Etiquetado dos 
produtos de mexillón no mercado. 
As accións desenvolvidas neste 
programa pretenden reducir a frau-

de no etiquetado e limitar o impac-
to negativo que sobre o clúster do 
Mexillón de Galicia ten a substitu-
ción do mexillón galego por outros 
“mexillóns” de calidade diferente. As 
denuncias feitas públicas a partir de 
2011 son resultado palpable deste 
importante esforzo de investigación 
realizado polo Consello Regulador.
En paralelo, e pese a non dispoñer 
de financiamento público, no de-
partamento de I+D seguimos inves-
tigando para optimizar as técnicas 
de identificación do mexillón. Xa con 
fondos propios, e continuando coa 
frutífera colaboración coa Univer-
sidade da Coruña, desenvolvemos 
unha metodoloxía de bioloxía mole-
cular que consideramos que era im-
portante protexer mediante patente, 
dado o seu interese e novidade. Ini-
ciamos así un longo proceso de ava-
liación por parte da Oficina Española 
de Patentes e Marcas que finalizou 
exitosamente en febreiro deste ano 
coa concesión da patente de inven-
ción nº ES 2388227 “Procedemento 
para a identificación de especies de 
mexillón do xénero Mytilus”. 
Este feito constitúe un logro para o 
Mexillón de Galicia e reforza a nosa 
idea de que debemos seguir dedi-
cando recursos á I+D+i, xa que isto 
nos permite dispoñer de coñece-
mento estratéxico propio, o cal nos 
axuda a distanciarnos dos competi-
dores e asegurar un futuro rendible 
para o Mexillón de Galicia.

Unha patente para o Mexillón de Galicia 

Non todos os mexillóns 
son iguais. Segundo a 
súa procedencia, cada 
molusco ten un sabor, 
unha textura e incluso un 
ADN diferente. Para 
identificar as distintas 
especies e evitar que o 
mexillón foráneo se 
comercialice como 
galego, o Consello vén 
de patentar un innovador 
procedemento de 
análise xenética.
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Por Ángeles Longa e Ren Shiang 
Lee, doutores en Bioloxía
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O coñecemento
estratéxico propio 

axúdanos a 
distanciarnos dos 

nosos competidores

Os biólogos Lee e Longa, investigadores do Consello Regulador, no laboratorio




