
Ernesto López-Valeiras (PhD, Universidade de Vigo) é profesor Contratado 
Doutor e Secretario do Departamento de Economía Financeira e Contabilidade 
da Universidade de Vigo. É membro do Research Group in Economic Analysis, 
Accounting and Finance (RGEAF). Antes da súa incorporación á UVigo 
desenvolveu a súa carreira profesional en diversas empresas do sector 
agroalimentario. 

A súa labor investigadora céntrase no estudo dos sistemas de contabilidade e 
control de xestión, contabilidade de custos, e innovación en pequenas e 
medianas empresas. Unha parte importante dos seus traballos céntranse no 
sector hospitalario e no agroalimentario, en especial o vitivinícola. É autor de 
varios libros e a súa investigación ten sido publicada en revistas internacionais 
indexadas. É vogal na Comisión de Contabilidade de Xestión da Asociación 
Española de Contabilidade e Administración de Empresas (AECA) e Director de 
Investigación da Asociación Iberoamericana de Contabilidade de Xestión 
(AICOGestión). 

Colabora como docente en programas de máster e doutoramento en varias 
universidades internacionais. Dirixiu e participou en diversos proxectos en 
convocatorias europeas e nacionais e en proxectos con organizacións como, por 
exemplo, Santander Financial Institute, FUNCAS, Cotec, o a Rede Nacional de 
Biobancos. Realizou estancias de investigación postdoctoral na University of 
East Anglia (Reino Unido) financiada polo programa “José Castillejo” e na 
Universidade Federal de Santa Catarina (Brasil) financiada polo Banco 
Santander. 
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Convocatorias abertas e eventos de interese

Noticias destacadas

Axudas propias para a mobilidade de persoal investigador da Universidade de Vigo 
(Prazo de presentación de solicitudes ata o 26 de xuño de 2020)

IX Concurso Nacional para a Adxudicación de Axudas á Investigación en Ciencias Sociais  
(Fundación Ramón Areces - Prazo de presentación de solicitudes ata o 18 de xuño de 2020)

Axudas Propias á  investigación da Universidade de Vigo para o ano 2020  
(Prazo de presentación de solicitudes ata o 26 de xuño de 2020)

Xuño  2020

O MÁSTER EN ECONOMÍA ESTABA 
PREPARADO PARA UN CONFINAMENTO
Eduardo Giménez, coordinador do Máster en 

Economía na UVigo, subliña a rápida adaptación á 

situación por parte dos docentes do programa.

Carlos Hervés analiza as consecuencias da crise 

provocada polo Covid-19 no ámbito da investiga-

ción universitaria nas áreas de economía. 

INVESTIGAR EN TEMPOS DE 
CORONAVIRUS

Seguenos en

http://ecobas.webs.uvigo.es/
http://ecobas.webs.uvigo.es/
https://www.uvigo.gal/
http://www.edu.xunta.gal/portal/
https://www.facebook.com/ECOBAS.uvigo
https://twitter.com/ECOBAS_UVigo
https://www.linkedin.com/company/ecobas-economics-and-business-administration-for-society
http://ecobas.webs.uvigo.es/gl/noticias.php
http://ecobas.webs.uvigo.es/gl/noticia.php?id=941
http://ecobas.webs.uvigo.es/gl/noticia.php?id=938
https://www.fundacionareces.es/fundacionareces/es/becas-y-ayudas/convocatorias/xix-concurso-nacional-para-la-adjudicacion-de-ayudas-a-la-investigacion-en-ciencias-sociales.html?tipo=2
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/show/513
https://sede.uvigo.gal/public/bulletin/bulletin-details.xhtml?idtaskdata=1260992



