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O Colexio vén de celebrar a V Noite da Enxeñaría en In-
formática de Galicia con grande éxito de participación de 
colexiados, patrocinadores, personalidades e, en definitiva, 
amigos. Dende a Xunta de Goberno do CPEIG queremos 
agradecer o apoio dos máis de 250 asistentes, con especial 
énfase aos patrocinadores da gala: Altia, Bahía Software, 
Emetel, Everis, HP-Intel, Indra, Plexus e Telefónica na cate-
goría ouro e Asesores Locales, Balidea, Informática El Corte 
Inglés, Fortinet, Imatia, Inycom, Oracle, PWC, Tecnocom 
e Vodafone na de prata. Salientar tamén o apoio recibi-
do dende distintos niveis da Administración pública como 
AMTEGA, Retegal, CIXTEC, as Secretarías Xerais de Política 
Lingüística e Igualdade, a Deputación da Coruña e o Con-
cello de Santiago.

Galicia ten un peso relativo na economía estatal pero 
ten todos os ingredientes para xogar un papel relevante 
no ámbito tecnolóxico, intensivo en talento, creatividade e 
innovación. Os profesionais da enxeñaría informática que 
saen das aulas das nosas universidades son dun magnífico 
nivel. Así o amosan varios dos premiados no noso even-
to, como Roberto Baratta, Susana Ladra ou Alberto Jaspe, 
pero tamén os proxectos galardoados nas distintas cate-
gorías. Nunha economía do coñecemento, os recursos máis 
importantes son as persoas con talento que podemos edu-
car e atraer ao noso país. Unha economía do coñecemento 
pode crecer máis, crear mellores postos de traballo e ofre-
cer unha mellor calidade de vida para todos. 

A innovación é, por tanto, fundamental, non só a nivel 
de produto, senón de capacidades, de procesos, de no-
vas estruturas e modelos de negocio áxiles orientados ao 
servizo, que permitan unha oferta de valor diferenciada e 
atractiva para a empresa e para o cliente final.

É preciso o impulso do sistema da I+D+i no sector TIC, a 
través de proxectos de innovación desenvolvidos por em-
presas, principais protagonistas da actividade económica e 
responsables últimas da creación de emprego e riqueza. É 
tamén fundamental conseguir un novo modelo de admi-
nistración, máis centrada no cidadán, que elimine cargas 
administrativas innecesarias e duplicidades, que estimule a 
participación e colaboración con outros axentes, que utilice 
as TIC para prestar servizos públicos chaves como a sanidade, 
a educación ou a xustiza e que comparta os seus datos coa 

Grazas!
sociedade para facilitar a xeración de valor e coñecemento. 
Estase tamén impulsando o desenvolvemento das Cidades 
Intelixentes, onde a tecnoloxía nos levará cara á mellora da 
nosa calidade de vida. As Smart Cities non son unha cues-
tión tanto de infraestrutura como de servizos, sendo estes 
a clave para mellorar non só a vida dos cidadáns, senón ta-
mén para axudar a mellorar a nosa industria tecnolóxica, o 
sector turístico ou as industrias culturais e creativas. 

A Especialización Intelixente constitúe pois unha es-
tratexia clave para o futuro de Galicia. É preciso identificar, 
mediante un traballo conxunto da Administración, o tecido 
empresarial e os distintos axentes, as áreas de coñecemen-
to e innovación nas que a nosa comunidade ten posibili-
dades de ser excelente e competitiva a escala mundial, en 
función tanto das súas vantaxes competitivas existentes e 
emerxentes, como das tendencias globais.

A economía do pasado século baseábase principal-
mente en recursos naturais, maquinaria industrial e man 
de obra. Dende hai máis de 40 anos, a industria tecnolóxica 
vén cambiando a sociedade e a empresa. Estamos a vivir 
actualmente a última vaga de cambios, os que traen a mo-
bilidade, o Cloud Computing, as redes sociais, o Big Data e 
a preocupación pola seguridade. É por iso que o papel das e 
dos enxeñeiros en informática transcende do rol tecnolóxi-
co tradicional ao estratéxico, moi preto do core de negocio 
de calquera administración e empresa.

Hoxe en día, os sistemas informáticos gobernan as comu-
nicacións, os sistemas de transporte, a maquinaria industrial, 
sanitaria ou aeronáutica, os sistemas de abastecemento de 
enerxía, os sistemas de saúde ou xudiciais, e tantos outros 
sistemas e infraestruturas críticas para o funcionamento 
adecuado dun país. É fundamental regular asuntos tan de-
licados como a seguridade das persoas e a protección de 
datos para evitar a falla de garantías para a sociedade que 
si se esixen no resto de ámbitos da Enxeñaría. Por iso recla-
mamos un trato de igualdade da Enxeñaría en Informática 
no marco da futura Lei de Colexios e Servizos Profesionais. 
A satisfacción da nosa reclamación implicará que os nosos 
titulados, con coñecementos e formación exhaustiva que 
dá garantías para concibir, proxectar, desenvolver, despregar 
e manter estes sistemas formen parte do mecanismo re-
gulador que debe ter como obxectivo principal achegar as 
máximas garantías á sociedade nestes ámbitos.

O inventor do rato, Doug Engelbart, falecido este mes-
mo ano evanxelizaba: “Canto máis saiba o ser humano da 
máquina coa que traballa, maior será a produtividade da 
empresa, da sociedade, do país e por tanto, da civilización”. 
Os e as enxeñeiros en informática somos os responsables 
deste coñecemento e, xa que logo, de liderar o cambio pro-
dutivo e o progreso da nosa sociedade.



A través do Programa de Asesores TIC, un equipo de profe-
sionais con formación en Enxeñaría en Informática titorizará a 
implantación de solucións TIC nos negocios

O Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Gali-
cia (CPEIG) e Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia 
(Amtega)  veñen de poñer en marcha o Programa de Asesores 
TIC, para  prestarlles apoio gratuíto ás pequenas e medianas em-
presas galegas no seu proceso de mellora tecnolóxica. A iniciativa 
está dirixida a negocios dos sectores da agroalimentación, mar e 
acuicultura e construción, así como a autónomos que teñan pre-
visto implantar algunha solución TIC no prazo dun ano a partir do 
comezo do programa.  

O asesoramento será desenvolvido por enxeñeiros e enxe-
ñeiras en Informática que axudarán as empresas a definir as súas 
necesidades tecnolóxicas en función do seu modelo de negocio 
para que adopten aquelas que poidan mellorar a súa eficiencia e 
produtividade. Nesta selección, os asesores tecnolóxicos prima-
rán as solucións baseadas en software libre e titorizarán a im-
plantación de solucións TIC. 

Plan Director TIC gratuíto
As empresas seleccionadas para participar no programa dis-

porán de asesoramento no eido TIC de alta calidade e obterán un 
Plan Director TIC con custo cero, que servirá como folla de ruta 
para a implantación de melloras tecnolóxicas, suxerir as correc-
cións precisas nos aspectos organizativos e dirixir a entidade cara 
o modelo máis axeitado. 

Para a elaboración do Plan, os asesores TIC  visitarán as insta-
lacións de cada empresa e realizarán unha análise detallada dos 
procesos de negocio e ferramentas TIC que están a empregar. 
Deste xeito, os profesionais do programa  detectarán in situ as 
necesidades máis importantes para establecer prioridades na im-
plantación de ferramentas TIC. O Plan inclúe tamén unha análise 
DAFO  da empresa e unha relación das solucións TIC máis axeita-
das en cada caso. 

Xornada Informativa
Para facilitarlles máis información do programa ás empre-

sas interesadas en participar nesta iniciativa, o CPEIG e a Amtega 
desenvolveron o pasado setembro a Xornada de presentación do 
Programa de Asesores TIC. O encontro tivo lugar no Centro De-
mostrador TIC de Galicia, en Santiago de Compostela.

O presidente do Colexio Profesional de Enxeñaría en Infor-
mática de Galicia, Fernando Suárez Lorenzo, e o xefe do Departa-
mento de Innovación Tecnolóxica da Amtega, Juan Víctor Rodrí-
guez Aros, abriron a xornada. Nas súas intervencións destacaron a 
relevancia das novas tecnoloxías na sociedade actual e avanzaron 
a metodoloxía e obxectivos do Programa de Asesores TIC.

A continuación, o tesoureiro do CPEIG e responsable do pro-
grama, Antonio Carro, abordou o uso das tecnoloxías nas Pemes 
como unha vantaxe competitiva e José María Casanova, da Oficina 
de Software Libre da Amtega, achegoulles aos asistentes as opor-
tunidades que representa o software libre para as empresas. 

Para finalizar a xornada, distribuíuselles un cuestionario aos 
representantes das empresas aspirantes a participar na iniciativa, 
co obxectivo de avaliar a madurez tecnolóxica das entidades. En-
tre as cuestións formuladas, figuraban preguntas xerais sobre a 
tecnoloxía que usa a empresa, sobre a concienciación no uso das 
TICs, sobre o uso das TIC nas relacións con clientes, provedores, 
administracións e outros, e sobre o uso na xestión e procesos in-
ternos da empresa. O cuestionario serviu tamén para a selección 
das empresas beneficiarias do programa o CPEIG e a Amtega.

Pulo á produtividade
Coa posta en marcha desta iniciativa, o CPEIG e a Amtega 

queren apoiar e impulsar a produtividade dentro das empresas 
galegas a través das TIC, como vía fundamental para sentar as 
bases da xeración de riqueza, emprego e arraigo da poboación no 
territorio. Para ambas entidades, as TIC, xunto a I+D+i, son eidos 
básicos para a recuperación da competitividade e para potenciar 
o avance cara a denominada Sociedade do Coñecemento.

Pemes e autónomos galegos recibirán 
asesoramento tecnolóxico da man do 
CPEIG e AMTEGA

asesores tic4 i
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A terceira edición do Curso Superior de Administración Electrónica, 
convocada pola Escola Galega de Administración Pública (EGAP) 
en colaboración co Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática 
de Galicia (CPEIG,) concluíu o  pasado 12 de xullo. O curso, dirixido 
polo presidente do CPEIG, Fernando Suárez, ofreceu un total de 50 
prazas e a súa duración foi de 114 horas. José Carlos Fernández-
Barja Martínez é un deses 50 alumnos.

Antes de realizar o curso, tiña nocións sobre Administración 
electrónica?
Si, tíñaas pero  máis básicas cás acadadas despois da realización 
desta actividade formativa. Claro está, que a aparición da lei 
11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos 
servizos públicos marcou un antes e un despois no desenvolve-
mento tecnolóxico nas distintas administracións nacionais e inevi-
tablemente supuxo, en maior ou menor medida, o achegamento 
do seu persoal a novos instrumentos para dar resposta a novas 
demandas cidadáns. 

Non obstante, non sería ata os anos 2010 e 2011 cando asistamos 
a un verdadeiro desenvolvemento na implantación da Adminis-
tración electrónica autonómica, coa posta en marcha da sede 
electrónica da Xunta de Galicia ou coa creación da Axencia para 
a Modernización Tecnolóxica de Galicia, entre outras accións aco-
metidas, e que supuxeron mellorar, aínda que máis en función do 
noso interese particular que da axeitada divulgación das mesmas, 
o grao de coñecemento das novas tecnoloxías na actual Adminis-
tración autonómica.

Que valoración final realiza do curso?
A verdade é que tiña moito interese neste curso, pois xa o inten-
tei realizar sen éxito nas súas dúas primeiras edicións, convocadas 
desde o ano 2010. Como en case calquera actividade formativa 
realizada, destacaría elementos positivos e outros non tan favo-
rables, tanto na forma coma no fondo, a pesar do cal considero de 
moito interese a súa realización.

Por unha banda, aínda que valorando positivamente a teleforma-
ción, considero fundamental darlle un carácter moito máis práctico 
ao longo de todo o período formativo, que permita non só adquirir 
conceptos senón as potenciais habilidades a eles vinculadas, e por 
outra, debería facilitarse o acceso ao curso a todos os empregados 
públicos interesados na súa realización, o que non vén favorecido 
pola escaseza de convocatorias e polo custo económico do mesmo.

En canto ao programa da acción formativa, sendo axeitado na súa 
formulación global, creo que debería incidir máis en aspectos bá-
sicos de utilización inminente na Administración Autonómica, e 
acadar unha mellor relación entre as materias dos módulos e a 
temporalidade a eles destinada. Non obstante, parecéronme moi 
razoables tanto os contidos fundamentais abordados coma a du-
ración estimada para a curso.

Que supón a 
Administración 
electrónica para un 
funcionario?
Realmente estamos nun-
ha sociedade en continuo 
cambio, na que as novas 
tecnoloxías están ple-
namente integradas nas 
nosas vidas, polo que de-
bemos aproveitar as súas 
vantaxes e minimizar os 
seus obstáculos, tales como a ausencia de medios técnicos e de 
información clara e accesible, as carencias formativas dos usuarios 
ou a reticencia aos cambios presente en moitos colectivos, impul-
sando o seu desenvolvemento.

Os sistemas electrónicos melloran a eficacia e a eficiencia da admi-
nistración no exercicio das súas competencias e funcións, e facili-
tan o acceso á información e a tramitación de expedientes do seu 
persoal, así como o traballo dos entes fiscalizadores, de control e 
auditores da xestión da organización.

E como administrado, que oportunidades cre Vde. que 
representa?
Son moitas as vantaxes da introdución dos sistemas electrónicos, 
xa que se facilita o acceso á información e ao procedemento ad-
ministrativo, eliminando as tradicionais barreiras de accesibilida-
de, tanto as físicas como as de temporalidade. Os usuarios poden 
acceder á tramitación telemática en calquera data e hora (24 ho-
ras ao día os 365 días do ano) sen necesidade de realizar despra-
zamentos, co que se favorece á súa inclusión social e a participa-
ción cidadán. Ao mesmo tempo, acádanse outras melloras, tales 
como: a simplificación burocrática, a transparencia administrativa, 
a calidade da información, ou a redución de custos e tempos na 
tramitación.

Como cre que poderá aplicar os coñecementos adquiridos 
desde o seu posto de traballo?
As accións formativas sempre permiten acadar novas competen-
cias e actualizar as aptitudes ou capacidades das que un dispón, 
e que son esenciais no seu desenvolvemento diario da activida-
de profesional. Considero fundamental a formación permanente 
para dispor dos instrumentos axeitados, na medida do posible, 
para dar resposta ás necesidades da sociedade global e en conti-
nuo cambio. Os coñecementos adquiridos incrementan as miñas 
capacidades tecnolóxicas, e isto incide claramente na praxe diaria 
aplicada no meu posto de traballo, ademais de mellorar a miña 
actitude ante situacións presentes e facilitar a acometida dos no-
vos retos que se poidan ir presentando.

José Carlos Fernández-Barja 
alumno do Curso Superior de 

Administración Electrónica

“A Administración electrónica facilita o acceso á 
información e o procedemento administrativo, 
ademais de eliminar as barreiras de accesibilidade”,

entrevista. josé carlos fernández-barja martínez.
técnico do grupo un do instituto galego de calidade alimentaria (ingacal)



Crise. E unha das verbas mais visibles nos medios, na vida co-
tiá, nas conversas, nos pensamentos... Crise en maiúsculas: crise 
financeira, crise económica, crise de emprego... Pero existe outra 
crise, se cabe moito mas crúa, complexa e de revirada resolución 
que lastra tremendamente a capacidade das empresas e indi-
viduos para avanzar e superar estes momentos tan complexos. 
Unha crise derivada das outras, consecuencia pero tamén orixe, 
que cerra un ciclo tóxico, endóxeno, que impide unha visión 
positiva necesaria para a tan desexada recuperación: a crise de 
confianza.

Define a RAE no seu dicionario o termo “confianza” coma 
unha “esperanza firme”, “seguridade en si mesmo”, “ánimo, 
alento, vigor”. Spreitzer&Mishra definen “confianza” como “a 
vontade da persoa para ser vulnerable a outros”, baseado na 
crenza de que os individuos son competentes, honestos, fiables 
e concernentes por riba dos intereses propios. Escribe Stephen R. 
Covey en Asegurar resultados en tempos de incerteza que “a 
baixa confianza desanima e incrementa os custos especialmente 
en períodos tumultuosos, pero cando os niveis de confianza au-
mentan, todo se acelera e os custes se reducen.”

Entón, pode unha organización elevar os seus niveis de “con-
fianza” para mellorar os seus obxectivos?, que actuacións e de 
que xeito poden colaborar para asegurar esa ‘esperanza firme’ 
e ‘seguridade’? , en que áreas e procesos da organización deben 
acometerse tales actuacións?. Todas estas cuestións son puntos 
de partida excelentes para abordar a cuestión, e existirán múlti-
ples aproximacións e respostas en función do tipo de organiza-
ción, dos obxectivos empresariais, da cultura interna, do perfil 
dos seus xestores.

Afondando na cuestión, cal é un dos mais poderosos bens 
produtivos que unha organización especialmente empresarial 
ten ao seu dispor?, cal é un dos activos máis relevantes no seus 
procesos e no seu capital?, se respondemos que son a informa-
ción e a tecnoloxía podemos errar por moito? Considerando esta 
unha resposta válida, non é a seguridade un proceso fundamen-
tal para garantir, apoiar e mellorar os niveis de confianza corpo-
rativa?

Independentemente do sector e os obxectivos de negocio, 
do produto ou servizo, do tamaño, da condición... unha orga-
nización empresarial vai estar en maior ou menor medida so-
portada polo proceso de xestión da información, e polo tanto 
das tecnoloxías e procesos que a soportan. En maior ou menor 
grao vai depender dos seus sistemas de información para lograr 
os seus obxectivos de negocio.  E polo tanto, a seguridade deses 
sistemas e información vai xogar un papel relevante en tales 
procesos, vai ter un impacto relevante no negocio e, por supos-
to, pode xogar un papel relevante como catalizador da confianza 
interna, externa, corporativa e institucional.

Pero para que a seguridade tecnolóxica e da información 
poida ser relevante na xeración e mellora dos niveis de confian-
za debe, por suposto, ser unha función organizada, recoñecida, 
avaliable, repetitiva e evolutiva.  E, polo tanto, o seu goberno e 
xestión pasan a ter maior relevancia para acadar eses obxecti-
vos que a leven a ser realmente un “xerador de confianza”, un 
atributo de calidade, en definitiva, apoiar o negocio e os seu 
obxectivos de forma efectiva, real e expresable en termos non 
só cualitativos senón tamén cuantitativos: en euros.

Roberto Baratta Martínez 
Chief information Security Officer en Novagalicia banco
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Pero para definir un modelo de xestión da seguridade da in-
formación temos que dar primeiro resposta as mesmas cuestións 
que tradicionalmente se nos formulan dende a organización con 
independencia do nivel de madurez e cultura de seguridade da 
mesma. Sempre, máis ou menos, aparecen as mesas cuestións, 
expresadas dun ou outro modo. Cuestións que deben ter unha 
resposta que sente unhas bases suficientes e sólidas sobre as que 
construír un modelo que dea soporte a un programa efectivo e 
eficiente  de seguridade da información para unha organización.

Que facedes exactamente? 
Xeneralizando moitas cuestións mais concretas como, cales son 
as funcións e competencias de seguridade?, de quen é a respon-
sabilidade?, onde se sitúa na organización?. O enfoque tradicional 
era aquela máxima expresada como “No news, good news”, atri-
buída na seu primeira versión ao rei Xaime I de Inglaterra, e que 
podemos interpretar como que non ter novidades de seguridade 
é a mellor noticia, interpretando que soamente a seguridade pode 
xerar malas novas ou acontecementos daniños ou prexudiciais.

Prexulga a situación paradigmática de “por qué investir ou 
gastar en seguridade se non pasa nada” ou a súa antítese “por 
qué investir ou gastar en seguridade se a pesar diso pasan cou-
sas”. Entendendo “pasar” como a ocorrencia dun evento, dun in-
cidente ou problema potencialmente daniño.

Evidentemente non é un bo punto de partida para un mode-
lo de xestión de seguridade moderno, competente e que preten-
de achegar valor e, máis aínda, xerar confianza. A resposta a esta 

cuestión debe afrontarse coa colaboración da dirección da organi-
zación, canto máis arriba na xerarquía, mellor. Obter o apoio e so-
porte da alta dirección é fundamental. Ao menos para responder a 
estas cuestións mas sinxelas: quen é o responsable de seguridade 
na organización?; cal é a súa posición xerárquica e a quen infor-
ma?; cales son os principios fundamentais nos que se sustentará 
a función? Unha descrición lixeira en termos comprensibles por 
toda a organización e expresables en poucas frases; cales son as 
competencias, exclusivas, compartidas? por exemplo protección 
de datos, normativa, operativo, consultivo... Terá presuposto e pro-
cesos propios? Estas cuestións, se ben sinxelas na súa formulación, 
poden conducirnos a repostas moi complexas. É preciso fuxir desta 
complexidade e tratar, de forma comprensible e simple, de -ofre-
cer una redacción clara e directa en termos comprensibles por toda 
a organización e particularmente pola dirección.

Por que máis custo, esforzo e tempo? 
Unha visión parcial e pouco informada da función de seguridade 
informática pode concluír que nos procesos e servizos proporcio-
nados pola tecnoloxía, a seguridade é un  factor que aumenta o 
custo, engade tempo, esforzo e complexidade. E efectivamente, na 
maioría dos casos pode ser así. Pero normalmente nesta maioría 
de casos é porque a seguridade se ve implicada nos estadios finais 
ou incluso despois da creación ou xeración do proceso ou servizo 
TI. Mesmo un bo programa de goberno da seguridade, con proce-
sos definidos, regulados, pautados e medibles pode verse afectado 
por esta visión parcial.
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Parte fundamental da fase de deseño
É fundamental formar, informar, reclamar e volta a informar, unha 
e outra vez, de que a seguridade é unha parte fundamental da 
fase de deseño de calquera solución, produto, infraestrutura, 
aplicación ou proceso de TI. E que é na fase mesma de deseño 
cando a seguridade  debe ser implicada, nos estadios mais tempe-
ráns, canto antes mellor. “Seguridade por deseño” é o obxectivo. 
Un obxectivo que pode ser asumido na definición de propósitos da 
función como se comentaba no punto anterior.

Cando se afronta a seguridade no proceso de deseño, non só 
non se engaden custos, esforzos ou tempo, trátase de definir a 
solución cumprindo as exixencias normativas e legais (se é o caso) 
e especialmente seguindo as mellores prácticas de seguridade, 
internas e externas; se non que se poden xerar incluso aforros 
aínda que sexa por unha mellor utilización dos recursos dispo-
ñibles (integrar solucións xa aplicadas noutros procesos ou ser-
vizos), evitar riscos operacionais que poden derivar en impactos 
(perdas de operatividade, produtividade...) e mesmo problemas de 
cumprimento (multas, penalizacións....).

Se unha vez definido o proceso ou servizo, é cando se implica 
a seguridade, é cando de seguro, se incorrerá en retrasos, custos 
engadidos e en xeral frustración nos equipos de sistemas, de se-
guridade, no cliente interno ou externo final co que a confianza 
non se incrementará senón que sufrirá aínda máis estrés.

Que idioma falades? 
E este un aspecto clave e fundamental, de relevancia maiúscula na 
xestión da seguridade da información no século XXI e nunha empre-
sa adaptada ás exixencias actuais, e moi especialmente do respon-
sable da función: a comunicación. 
Pouco ou ningún éxito se poderá obter en responder ás dúas cues-
tións discutidas nos punto anteriores se non somos capaces de ex-
presarnos en termos comprensibles para o negocio en xeral e para a 
dirección en particular. O perfil fundamentalmente técnico do per-
soal de seguridade e por tanto do seu responsable xoga en contra 
nesta ocasión. Se o nivel de comprensión por parte de negocio xa é 
limitado no caso de sistemas e informática, en seguridade pode ser 
moito máis complexo pola propia natureza complexa das compe-
tencias asignadas.

Compresión ampla do negocio
O primeiro paso é ter una comprensión ampla e detallada do ne-
gocio. Do negocio en maiúsculas, en xeral, de todos os procesos 
da organización, todos. Dende a contratación a atención ao cliente, 
de aprovisionamento a mantemento, de contabilidade a control 
de xestión, de aplicacións a comunicacións. E moi especialmente 
de xestión de riscos, cumprimento normativo e  auditoría. A fun-
ción e o programa de seguridade deben ser globais e transversais 
e alcanzar a todos os eidos e competencias da compañía porque 
todos case sen excepción manexan información e tecnoloxía, ou 
se non, inflúen en procesos que si o fan. Esta comprensión global 
é unha poderosa ferramenta para poder comunicar de forma efi-
caz e polo tanto gañar visibilidade, influencia e por tanto apoio e, 
en consecuencia, capacidade de xestionar un programa de valor.

Se ben esa visión global é imprescindible, pode non ser su-
ficiente. É fundamental dotarse, polo menos por parte do res-
ponsable da función, de capacidades de comunicación ao menos 
básicas: oratoria, presentacións, redacción, etc. De pouco valería 
ter una boa visión e formulación se non somos quen de trasladalo 
ou comunicalo de forma eficaz. É preciso ler, estudar, traballar e 
formarse en competencias adicionais. Se pretendemos apoio da 
dirección, debemos ter competencias de dirección.

A seguridade non é a miña competencia, por que me implicas? 
Aínda naquelas organizacións cunha cultura, función, programa e 
directrices apropiadas ou incluso excelentes en termos de segu-
ridade da información e tecnolóxica,  cáese na tendencia a que a 
“seguridade” é unha competencia específica de tal departamento 
ou de tales persoas e que non incumbe ou compete ao resto da 
organización.

A concienciación non só diminúe riscos senón que fai máis 
sinxelos os procesos e administración de seguridade. Unha or-
ganización cuxos membros, traballadores, directivos, asociados, 
provedores e clientes teñen un bo nivel de concienciación en 
seguridade é máis eficiente en prevención de riscos, responde 
mellor aos posibles incidentes e obtén máis retorno ao facer un 
mellor uso dos sistemas de información.

Podemos remitirnos e usar as estatísticas, estudos e informes 
de seguridade en organizacións para vencer e convencer. Unha boa 
política da información pode axudar a establecer os alicerces de 
responsabilidade pero sen “educación de seguridade” só será unha 
obriga máis, atendida na medida da prioridade de cada membro ou 
responsable. E non sempre, máis ben poucas veces, a seguridade 
está nas prioridades dunha unidade ou responsable de negocio. 
Definir cuestións como quen é o responsable da información, en 
termos organizativos ou de negocio, ou poñerlles exemplos aos 
responsables de departamento, unidade, área... axuda á concien-
ciación sobre a importancia da seguridade desta información, fa-
cilita a receptividade para expresar os riscos aos que está exposta 
e incluso xera proactividade no establecemento de controis sobre 
a mesma. Proporcionar rutineiramente estatísticas (de forma com-
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prensible, gráfica, amable) de uso, fluxo, saída, acceso.... a este res-
ponsables (e a dirección) é tamén una boa forma de involucralos na 
responsabilidade e concienciar en seguridade, e polo tanto, incre-
mentar o nivel de confianza no valor da información como activo.

Unha vez que somos capaces de dar resposta a estas cuestións 
tradicionalmente formuladas á seguridade temos un magnífico 
punto de partida para, de xeito formal, definir cal vai a ser o mo-
delo de goberno e xestión da seguridade da información na nosa 
organización.

A elección ou selección dun modelo de xestión non e so-
amente unha boa práctica, é unha necesidade para poder abor-
dar de forma eficiente e ordenada todos os puntos básicos men-
cionados con anterioridade e, dende eles, elaborar as políticas, 
normas e procedementos que deben rexer a función dentro da 
organización. É moi recomendable buscar un modelo existente 
xa formulado e avaliado, idealmente baseándose en estándares 
recoñecidos (ISO 27000, COBIT...) e evitar deseñar un “modelo 
propio” que probablemente requiriría un grande investimento de 
tempo e esforzo e probablemente non sería o eficiente que se-
ría de desexar. Este modelo non debe tampouco ser reproducido 
exactamente ou adaptarnos a el, se non ao contrario. Débese es-
coller un modelo, ou partes de un modelo que mellor se adapten 
á nosa organización e obxectivos. Non existen modelos perfectos 
nin imperfectos, uns  adáptanse e funcionan mellor nunhas orga-
nización que noutras.

Este modelo debe, por suposto, acompañar o propósito de 
converter a función da seguridade da información tecnolóxica 
na organización nunha panca para elevar os niveis de confianza 
e, polo tanto, ter un impacto sensible, non xa nos obxectivos de 
negocio, se non no proceso de recuperación, avance e innovación 
precisas para superar o momento actual e sentar as bases dun fu-
turo mellor.

Un modelo que tería en conta os activos mais relevantes da 
organización e o valor que a función de seguridade achega en 
cada un deles:
• Reputación: o valor da marca. 
 Xestionando a complexidade incremental das ameazas internas 

e externas, protexendo do abuso por partes de propios e exter-
nos garántese o valor reputacional, cualitativo e cuantitativo. A 
cuantificación deste valor vai dende a monetización dun impac-
to negativo publicitario ou de imaxe ata a perda de ingresos, 
beneficios, clientes ou incluso do valor bursátil ou crediticio 
produto deses impactos.

• Regulación: o custe do cumprimento. 
 Coa complexidade legal e normativa existente, a eficiencia na 

xestión dos requisitos de cumprimento normativo é un valor en 
si mesma. Auditorías e regulacións como LOPD, LSSI, PCI e es-
tándares como ISO son actividades que consumen un tempo e 
recursos valiosos. Uns procesos e ferramentas que permitan una 
optimización destes procesos vai achegar valor directo. O obxec-
tivo é o cumprimento normativo pero tamén con obxectivos 

de negocio: definir claramente cal e grao e o ámbito de cum-
primento desexado pola organización e polos recursos necesa-
rios, nin máis nin menos. Unha boa xestión redundará en evitar 
multas e penalizacións incrementando así a confianza a través da 
redución destes riscos operacionais.

• Beneficio: contribución indirecta. 
 Termos como a propiedade intelectual ou de negocio, plans 

estratéxicos, directrices de negocio, comercial... e información 
sensible que debe ser confiable en termos de quen, como e 
cando é accedida, transmitida e custodiada. O mesmo pódese 
aplicar á tecnoloxía como activo en si mesmo.  A seguridade 
convértese así nun “atributo de calidade”, nun compoñente que 
fai máis valioso o produto ou servizo final.

• Resiliencia: seguir operando. 
 Continuidade de negocio, recuperación ante desastres, resposta 

a incidentes... son funcións e tarefas que de natural achegan un 
valor fundamental en termos de confianza. E son tamén en si 
mesmas campos concretos da función da seguridade. Valora-
cións como tempo de indispoñibilidade dun sistema, parada de 
produción ou recuperación de información poden facilmente 
trasladables a perda produtiva, perda de clientes, penalizacións 
por retraso, perda de gañancias e responsabilidades contrac-
tuais ou legais. Conceptos moi ben comprendidos pola dirección 
e as áreas de negocio. 
E todo isto nun escenario de crise. Crise múltiple e complexa 
como víamos ao comezo deste artigo. Escenario que se debe ter 
en conta, por suposto, cando se trata de definir calquera mode-
lo de xestión, mais aínda se se trata de incrementar a confianza, 
pero nunca dende un punto de vista negativo ou máis restritivo 
do necesario. Eficiencia nos procesos, aforro de custos a través 
dun uso máis efectivo do dispoñible que é consecuencia dunha 
fonda reflexión interna acompañada dunha detallada revisión e 
inventario do dispoñible, do eficiente, do que funciona e tamén 
do obsoleto, do redundante, do ineficaz e do superfluo.
Tras este proceso, verdadeiramente  poderase afrontar a cons-
trución dun modelo de xestión da seguridade da información 
nunha organización que identifique os beneficios de investir no 
goberno e cumprimento dos riscos; identifique os silos de risco 
cos seus responsables e traballe no seu aliñamento dentro e 
fóra da organización; informe do risco en termos de impacto nos 
obxectivos de negocio; demostre competencias para expoñer e 
facer comprender tales riscos;  comuníqueo de forma eficiente, 
clara e concisa; que teña vision estratéxica dos riscos que se es-
tean a xestionar e con qué recursos, custo e investimento. Por 
fin, unha organización cun programa de seguridade que antici-
pe valor xestionando riscos.
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Unhas 250 persoas, entre colexiados, representantes do sector TIC 
galego e autoridades, compartiron o pasado día 4 de outubro a 
quinta edición da Noite da Enxeñaría en Informática de Galicia, 
celebrada no Hotel Monumento San Francisco, na capital de Gali-
cia. O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijoo, presidiu o evento, 
ao que tamén asistiu a directora da Axencia para a Modernización 
Tecnolóxica de Galicia (Amtega), Mar Pereira. Entre os convidados, 
figuraron representantes do Consejo General de Colegios Profesio-
nales de Ingeniería en Informática e doutros colexios autonómicos, 
ademais de membros destacados da comunidade universitaria.

O máximo mandatario galego sinalou, nunhas palabras dirixidas 
aos presentes,  que os enxeñeiros en Informática son “ os únicos 
profesionais, xunto cos médicos, que teñen nas súas mans a vida 
das persoas”, e puxo  así de manifesto a relevancia da Enxeñaría en 
Informática na sociedade actual.

A xuntanza anual do CPEIG comezou cun cóctel de benvida para 
recibir os asistentes, seguido da entrega de premios, na que oficiou 
de mestre de cerimonias o mentalista Javier Luxor. A continuación, 
tivo lugar a cea e, como broche final, Luxor pechou a Noite cun 
espectáculo que sorprendeu aos convidados, ademais dun sorteo 
de premios.

O colexio entregou os seus galardóns 
anuais baixo a presidencia de Alberto 
Núñez Feijóo
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A gala anual do CPEIG reúne unhas 250 
persoas co recoñecemento do goberno da 
Xunta e o empresariado



Fernando Suárez: 

“ É fundamental regular asuntos tan delicados 
como a seguridade das persoas e a protección de 
datos para evitar a falla de garantías para a so-
ciedade que si se esixen no resto de ámbitos da 
enxeñaría e da construción. Por iso reclamamos un 
trato de igualdade da Enxeñaría en Informática 
no marco da futura Lei de Colexios e Servizos Pro-
fesionais . A satisfacción da nosa reclamación im-
plicará que os nosos titulados, con coñecementos e 
formación exhaustiva e de garantías para concibir, 
proxectar, desenvolver, despregar e manter estes 
sistemas formen parte do mecanismo regulador 
que debe ter como obxectivo principal achegar as 
máximas garantías á sociedade nestes ámbitos”

Tras unhas palabras de benvida por parte do presidente do CPEIG, 
Fernando Suárez, e  de reivindicación da profesión, deu comezo a 
entrega de premios, coa participación de autoridades e de repre-
sentantes das empresas patrocinadoras Ouro. Nesta edición, os 
galardóns incluíron unha mención especial que se uniu ás mo-
dalidades habituais. Así, a entrega de premios desenvolveuse do 
seguinte xeito:

Premio Proxecto Fin de Carreira: Alberto Jaspe Villa-
nueva recolleu estatuíña, diploma e cheque de 1.000 
euros, que lle foron entregados por Mar Pereira, directora 
de Amtega, o director xeral de Emetel, Manuel Lago, e o 
secretario do CPEIG, Juan José González Cid, respectiva-
mente. O galardón foille concedido a este enxeñeiro en 
Informática coruñés polo traballo Point Cloud Manager. 
Sistema multirresolución para o tratamento de grandes 
datasets de nubes de puntos 3D. 

Premio Traxectoria Profesional: Roberto Baratta 
(Ourense, 1970), enxeñeiro en Informática, responsable 
de seguridade de Novagalicia Banco e CISO do ano 2012. 
Desempeñou varios postos: responsable de Xestión In-
terna e identidades, director de Operación Seguridade 
Informática, IT Security Officier e administrador de sis-
temas, entre outros. O galardón representa a aposta 
do CPEIG por que sexan as enxeñeiras e enxeñeiros en 
informática os responsables da seguridade tecnolóxica. 
Baratta recibiu o galardón e o diploma de mans de An-
tonio Agrasar, conselleiro delegado de Plexus e de Juan 
Otero Pombo, vicepresidente do CPEIG.
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Premio Iniciativa Empresarial: SetPay (http://getse-
tpay.com/). Solución que se basea nos cobros con tar-
xeta desde o dispositivo móbil. É o único sistema en Es-
paña que emprega validación con PIN. SetPay naceu en 
xaneiro de 2012 e ten a sede en Compostela, desde onde 
desenvolve as súas solucións, presta servizo e dá soporte 
a toda España.  Os fundadores son Xavier Martínez Cobas, 
profesor universitario de Económicas, e os informáticos 
Xoán González Díaz e David Pombar Lourido, que reco-
lleron o galardón e os diplomas de mans do director de 
Telefónica en Galicia, Manuel Alonso, e do socio director 
de Everis, Jesús Lage. 

Premio Ada Byron: Susana Ladra, enxeñeira e doutora en 
Informática pola Universidade da Coruña. Actualmente é 
profesora contratada doutora na Facultade de Informática 
da UdC e vicedecana de Organización Académica. Foi 
galardoada co Primeiro Premio Nacional de Fin de Carreira 
de Enxeñaría Informática do Ministerio de Educación, co 
Premio Extraordinario de Doutoramento da Universidade 
da Coruña e co Premio á mellor tese doutoral no campo 
da Recuperación da Información. Nos últimos anos, vén 
desenvolvendo unha intensa actividade investigadora.  A 
secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella, e o 
director xeral de Indra para Europa, España e Portugal, 
Santiago Roura Lama, fixeron entrega da estatuíña e o 
diploma.

Premio Iniciativa da Administración: Deputación de 
Pontevedra. Co obxectivo de garantirlles servizos de 
xestión e atención de calidade aos cidadáns, concellos e 
empresas, o organismo provincial comezou xa en 2008 
un proceso de modernización tecnolóxica no que se en-
marcan diversas accións que melloran a calidade de vida 
da poboación a través do uso das novas tecnoloxías. O 
vicepresidente da Deputación, José Crespo, recolleu ga-
lardón e diploma, que lle foron entregados polo secre-
tario do Consejo General de Colegios de Ingeniería en In-
formática, Juan Pablo Peñarrubia, e por Manuel Gómez, 
director en Bahía Software. 
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Premio Iniciativa Emprendedora: Proxecto “Rede de escolas 
na nube”, baseada no emprego das TIC por mestres e mes-
tras nunha contorna rural  dispersa con cativos de entre 3 e 
7 anos (https://www.facebook.com/RedeDeEscolasNaNube) 
Vai orientado a proporcionar servizos de computación cloud 
para mellorar a aprendizaxe e a colaboración na escola rural. 
O proxecto está coordinado polo CESGA coa participación de 
Balidea Consulting&Programming. Colaboran na iniciativa a 
Consellería de Educación e Amtega. O galardón foi recollido 
polas representantes dos CRA de Boqueixón-Vedra, Amencer 
de Ribadavia, Nosa Señora do Faro de Ponteceso, e de Vila-
boa-Pontevedra. O director xeral de Educación, Formación 
Profesional e Innovación Educativa, Manuel Corredoira, e o 
director técnico de HP Andrés García-Rodeja fixeron entrega 
da esatuíña e dos diplomas.

Mención especial para a Asociación PuntoGal: pola recente 
consecución do dominio .gal. Para o CPEIG o dominio .gal re-
presenta un decidido impulso para a difusión e coñecemento  
da lingua e cultura de Galicia. PuntoGal é unha iniciativa que 
durante máis de sete anos traballou co obxectivo de conse-
guir un dominio propio en internet e, a través del, unha maior 
visibilidade e presenza do pobo galego na rede e no mundo. 
Conseguiu máis de 12.000 apoios cidadáns e a adhesión de 
máis de 110 entidades. O ICANN aprobou o dominio o pasado 
14 de xuño. Alberto Núñez Feijoo, xunto co presidente de Altia, 
Constantino Fernández, entregoulle o galardón ao presidente 
da Asociación PuntoGal, Manuel González.

A entrega de premios finalizou co discurso do presidente da 
Xunta, no que, ademais de destacar a capacidade e cualificación 

do sector TI galego,  loou o labor de cada unha das persoas e 
proxectos premiados.
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A innovación tecnolóxica converteuse nun dos factores de 
cambio máis importantes aos que nos enfrontamos nos últimos 
anos. Vivimos nun mundo hiperconectado, onde as redes sociais, 
a mensaxería instantánea, as apps, os sensores e dispositivos mó-
biles crean, segundo IBM, ao redor de  2.5 quintillóns de bytes de 
datos ao día. É máis, o 90% destes datos foron creados nos dous 
últimos anos, e que se multiplicará por 50 nos vindeiros 10 anos. 

Polo tanto, enfrontámonos ao reto de converter todos estes 
datos en información que achegue valor e que nos axude á hora 
de tomar decisións nas nosas organizacións, do xeito máis com-
pleto e rápido posible. Pero para analizar e tirar partido á inxente 
cantidade de datos estruturados e non estruturados que estamos 
creando, as ferramentas analíticas utilizadas ata agora ofrecen 
certas limitacións, sendo necesario empregar novas ferramentas 
ou técnicas de BigData, capaces de extraer dita información  nos 
tempos axeitados. 

As grandes empresas xa as están incorporando ao seu nego-
cio para anticiparse ás necesidades dos consumidores, mellorar 
a xestión, aforrar consumos ou lanzar novos servizos. Na actua-
lidade desenvólvense proxectos en sectores tan diversos coma o 
eólico, buscando as localizacións máis rendibles, o bancario para 
mellorar a atención aos clientes, o de seguros e centrais de re-
servas para vixiar a interacción dos usuarios coa web e intentar 
fidelizalos, ou o sanitario para diagnosticar de maneira máis efi-
ciente, en base á análise dos datos da historia clínica de pacientes 
con perfís e patoloxía similares.

Gartner estimou que se está creando un novo mercado ao 
redor de  BigData de 132.000 millóns de dólares para 2015, e 
que demandará 4,4 millones de novos postos de traballo nese 
ano para abastecelo. Os expertos comparan esta ferramenta á 
revolución industrial no mundo dos datos e afirman que con ela 
cambiará a nosa forma de vida. 

Isto xerará un alto potencial de 
demanda no sector TIC, onde supo-
rá unha oportunidade de creación de 
novos postos tecnolóxicos que ata 
agora non existen, como é o científico 
de datos, un perfil que deberá com-
binar unha formación e capacidade 
técnica, cun forte coñecemento do 
negocio. Ademais, as organizacións e 
empresas buscaremos servizos tecno-
lóxicos ou produtos relacionados con 
BigData, o que xerará oportunidades 
para empresas especializadas ou em-
prendedores que decidan apostar por 
desenvolver a súa actividade ou a súa 
carreira profesional neste ámbito. 

Unha vez máis, atopámonos dian-
te do  sector TIC en xeral e diante do 
BigData en particular, como un gran 
disruptor que permitirá incrementar a 
velocidade de innovación, mellorar a 
toma de decisións e a redución de ris-
cos, cambiando ou introducindo novos 
modelos de negocio no mercado.

Martín Gómez
Socio Director de Bahía Software
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O vindeiro mes de xaneiro arrincará a primeira edición de 
Xemte, título propio da UDC e creado pola empresa de 
innovación tecnolóxica Emetel que preparará a expertos 
en tecnoloxía para o seu mellor desenvolvemento persoal 
mediante o aporte de valor técnico e real ás empresas.

Unha panca de cambio para a mellora da xestión empresarial. Así 
nace Xemte, Posgrao Universitario en Especialización en Xestión 
Empresarial e Tecnoloxía que a UDC aplicará como título propio a 
partir do vindeiro mes de xaneiro. O seu principal obxectivo será 
a formación de expertos en tecnoloxía para que interioricen a 
realidade da empresa, adquirindo as habilidades necesarias para 
o seu mellor desenvolvemento profesional e para achegar valor 
ás compañías.

Xemte conta coa colaboración de empresas que queren apadriñar 
ou achegar o seu gran de area neste proxecto, impulsores 
como Altia, Banco Etcheverría, Retegal, Dielectro ou Cultura de 
Comunicación xa confirmaron a súa participación. Todos súmanse, 
xunto á Universidade, profesorado e alumnos, á comunidade 
Xemte, un paso adiante cara á educación colaboradora, práctica e 
enfocada a potenciar as habilidades do alumno.

Innovador plan de estudos
Segundo Manuel Lago Vecino, director xeral de Emetel e 
impulsor do proxecto, “os técnicos responsables das TIC que saen 
da Universidade teñen uns excelentes coñecementos técnicos, 
pero en ocasións fáltalles ter unha visión xeral das compañías, 
en definitiva, estratexia empresarial. Con Xemte formaremos 
expertos en tecnoloxía que sexan capaces de aplicala en cada 
proceso empresarial, así é como pode darse o punto de inflexión 
no que o profesional achegue valor ás empresas”.

Para xerar este coñecemento, determinante para estes futuros 
traballadores, empregarase unha metodoloxía aberta, práctica 
e enfocada ás posibilidades do propio alumno ofrecendo un 
plan de estudos no que se xuntan as clases maxistrais, as mesas 
redondas ou as visitas a empresas como parte fundamental da 

aprendizaxe. Ademais, para o desenvolvemento deste posgrao 
tense en conta as formas de financiamento, dando facilidades aos 
seus alumnos para que ningún deles atope no económico unha 
traba para sumarse a el.

No transcurso do curso, a participación e a potenciación das 
capacidades do alumno serán aspectos fundamentais que 
se fomentarán desde a docencia. A metodoloxía de Xemte é 
eminentemente práctica, expoñeranse casos prácticos reais 
nos que os alumnos coñecerán de primeira man o escenario 
empresarial, a realidade do día a día das compañías cos seus 
problemas e as solucións para facerlles fronte.

Incorporación ás empresas asociadas: o futuro do alumno
Xemte está dirixido a enxeñeiros técnicos, graos e Enxeñeiros en 
Informática, Telecomunicacións ou Industriais, graos e licenciados 
en Ciencias Físicas ou Matemáticas, así como para profesionais 
sen titulación universitaria que reúnan os requisitos para cursar 
estudos universitarios e acrediten un desempeño profesional 
acorde. E cada ano suporá unha oportunidade para o seu grupo 
reducido de 20 alumnos xa que se incorporarán a unha das 
empresas asociadas ao seu programa.

En Xemte conxúgase a demanda que presentan as compañías 
actualmente coas necesidades do alumnado de completar a súa 
formación adecuándoa ao mercado. O alumno é o centro sobre o 
que vira este proxecto, e será o futuro profesional de mañá.

i 15emetel xemte

Xemte, unha oportunidade para a mellora 
dos expertos en tecnoloxía do futuro
Emetel e a UDC crean o Posgrao Universitario en Especialización 
en Xestión Empresarial e Tecnoloxía
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O pasado venres o Colexio

Profesional de Enxeñaría en

Informática de Galicia (CPEIG)

celebrou a súa V Noite da

Enxeñaría en Informática de

Galicia, encontro que sirve para

xuntar a moitos dos seus

colexiados e a numerosos

representantes de distintos

ámbitos profesionais e sociais da

nosa comunidade, en boa medida

porque nesta velada fanse entrega

dos premios anuais dos que fai

entrega o Colexio, e que serven

para destacar distintas iniciativas

relacionadas co mundo da

Informática no ámbito galego.

O acto estivo presidido por Alberto Núñez Feijoo, quen quixo salientar que Galicia conta cun sector TIC capaz

e cualificado e cunha Administración pública “consciente e comprometida con facer da tecnoloxía un dos

motores económicos desta década”. O presidente da Xunta resaltou as vantaxes da administración dixital ao

sinalar que permite prestar un mellor servizo aos administrados, axiliza os trámites e acurta os tempos, e leva

aparellado un aforro económica.

Na súa intervención, o titular da

Xunta chamou a atención sobre o

incremento do peso do sector TIC

na Comunidade nos últimos anos,

ata situar Galicia como a quinta

autonomía en cantidade de firmas

tecnolóxicas. Indicou que este eido

profesional mantén os niveis de

emprego pese á crise, con 15.000

traballadores desde 2010, a

maioría deles profesionais

cualificados. E, ademais, subliñou

que os emprendedores do campo

tecnolóxico apostan cada vez máis

polo potencial da innovación, pois

nos últimos tres anos aumentou en

máis dun 15% o número de

empresas que desenvolveron actividades de I+D.

Premios do CPEIG
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· Gradiant y la UVigo publican un artículo en
la prestigiosa "British Machine Vision
Conference"
· UAVs: Nuevos retos para las TIC
· Continúa abierto el plazo para presentar los
trabajos que opten al Premio Gradiant
· Entrevista con Fernando Pérez, Director
General de Gradiant: "Podemos ser el socio
tecnológico de las PYMES. De hecho, lo
estamos siendo"
· ¡Sácanos Partido!

· O programa de Voluntariado Dixital da
Xunta achega as TIC e o Software Libre aos
internos do Centro de Inserción Social
"Carmen Avendaño" de Vigo
· O CCVV dá o salto ás redes sociais e xa
está presente en Facebook, Twitter e a
través do seu propio blog
· Os galegos superan a media estatal no uso
de dispositivos móbiles

A velada contou como prato forte o

acto de entrega os premios anuais

do CPEIG, que conta con

numerosas categorías:

• Premio Proxecto Fin de Carreira:

Alberto Jaspe Villanueva, polo

traballo Point Cloud Manager.

Sistema multirresolución para o

tratamento de grandes datasets de

nubes de puntos 3D. O premio

está dotado con 1.000 euros.

• Premio Iniciativa da

Administración: Deputación de

Pontevedra. Co obxectivo de

garantirlles servizos de xestión e

atención de calidade aos cidadáns,

concellos e empresas, o organismo provincial comezou xa en 2008 un proceso de modernización tecnolóxica

no que se enmarcan diversas accións que melloran a calidade de vida da poboación a través do uso das novas

tecnoloxías.

• Premio Traxectoria Profesional: Roberto Baratta (Ourense, 1970), enxeñeiro informático, responsable de

seguridade de Novagalicia Banco e CISO do ano 2012. 

• Premio Ada Byron: Susana Ladra, enxeñeira e doutora en Informática pola Universidade da Coruña.

Actualmente é profesora contratada doutora na Facultade de Informática da UDC e vicedecana de

Organización Académica.

• Premio Iniciativa Empresarial: SetPay. Solución que se basea nos cobros con tarxeta desde o dispositivo

móbil.

• Premio Iniciativa Emprendedora: Proxecto Rede de escolas na nube, baseada no emprego das TIC por

mestres e mestras nunha contorna rural dispersa con cativos de entre 3 e 7 anos.

• Mención especial para a Asociación PuntoGal: pola recente consecución do dominio .gal.

Sobre este último galardón,

queremos destacar que o

presidente da Asociación

PuntoGal, Manuel González

González, foi o encargado de

recoller o premio da man do

presidente da Xunta. González

salientou o apoio da comunidade

da Enxeñaría en Informática e do

sector TIC galego en xeral para

conseguir que a ICANN aprobase o

dominio galego para a lingua e a

cultura galegas, engadindo que

"hai quen trata de mirar os demais

sempre desde arriba, desde o alto,

desde unha posición de

superioridade; hai outros que se resignan a ver o mundo desde abaixo, de xeonllos, submisamente; a nós non

nos gusta nin unha actitude nin a outra: queremos mirar os demais fronte por fronte, en pé de igualdade.

Dentro duns meses, grazas a este dominio .gal poderemos empezar a mirar os demais á altura dos ollos".

Agárdase que a primeiros de 2014 poda abrirse o rexistro de dominios co sufixo .gal.

C omplemento social F acebook

Engadir un comentario

Comentar empregando...
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Unha gran Noite!
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Grupo Código Cero Comunicación, S.L.
Rúa Conxo de Arriba 49- 1 C
15706 Santiago de Compostela
Teléfono-fax:981 53 02 68
redaccion@codigocero.com

 RSS



Faro de Vigo I 12 de outubro de 2013

beneficios colexiais i  17

O CPEIG DEFENDE OS TEUS INTERESES
O Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia 
(CPEIG) é un dos colexios profesionais máis activos na defensa 
dos intereses dos seus colexiados e colexiadas e o medio a 
través do cal os profesionais do sector poden participar no 
ordenamento e na regulación do ámbito da enxeñaría en in-
formática.
 O CPEIG agrupa a todas as persoas que, tendo o título oficial 
de Enxeñaría en Informática ou Licenciatura en Informática, 
desenvolven actividades propias da profesión en Galicia.
Cunha estrutura interna democrática e independente das 
Administracións públicas, o CPEIG constituíuse no mes de 
decembro de 2007 como corporación de dereito público e de 
carácter profesional, con personalidade xurídica propia que 
se rexe pola normativa vixente na materia e polos seus esta-
tutos. Con sede en Santiago de Compostela, na actualidade 
conta con 350  persoas colexiadas.

O CPEIG OFRÉCECHE SERVIZOS:
_  Bolsa de emprego
_  Cursos de formación
_  Xornadas
_  Docencia
_ Servizo de responsabilidade civil gratuíto

O CPEIG OFRÉCECHE INCORPORARTE A:
_Programa Navega con Rumbo polo Ciberespazo. Charlas 

remuneradas nos centros escolares a prol dunha navegación 
en Internet segura e responsable.

_Corpo Oficial de Peritos (COP).
_Noite da Enxeñaría en Informática de Galicia

BENEFICIOS COLEXIAIS
Os colexiados e as colexiadas poden beneficiarse de condi-
cións vantaxosas nos seguintes organismos e empresas:
_ Aula Tegnix
_ Universidade Europea de Madrid
_ Escuela Europea de Negocios 
_ ADESLAS
_ Hotel Puerta del Camino (Santiago de Compostela)
_ Hoteis NH (é válido para todos os NH) 
_ ING
_ Asociación para el Progreso de la Dirección (APD)
_ Banco Sabadell
_ Novagalicia Banco
_ Díaz de Santos
_ Escola de Negocios Novacaixagalicia 
_ Hotel Louxo A Toxa

_ Hoteis Eurostars
_ Hoteis High Tech
_ Hp
_ León y Pérez Abogados
_ Abogados Pintos y Salgado
_ pQliar
_ Sanitas
_ Viaxes Viloria
_ Hotel Monumento San Francisco
_ CuVit
_ Instituto Madrileño de Formación
_ Pigoo Soluciones Web
_ OELS Oficcial English Language School

CÓMO COLEXIARSE
Documentación:
_ Fotocopia do DNI ou pasaporte
_ Fotocopia compulsada do título de Licenciado/a ou 

Enxeñeiro/a en Informática.
_ Documento da entidade bancaria onde consten o/a solici-

tante da colexiación como titular da conta e todos os díxi-
tos da mesma,

_ Formulario de colexiación cumprimentado e asinado.

Cota:
60 euros semestrais

COMO PRE-COLEXIARSE
Poden realizar a pre-colexiación as persoas que estean cur-
sando os estudos de Enxeñaría en Informática e teñan un mí-
nimo do 80 por cento dos créditos superados.

Documentación:
_ Fotocopia do DNI ou pasaporte.
_ Fotocopia compulsada da matrícula nos estudos de Enxe-

ñaría en Informática.
_ Fotocopia do certificado académico.
_ Documento da entidade bancaria onde consten o/a solici-

tante da colexiación como titular da conta e todos os díxi-
tos da mesma,

_ Formulario de colexiación cumprimentado e asinado.

Cota:
30 euros semestrais.

A documentación para colexiarse ou pre-colexiarse debe en-
tregarse ou remitirse por correo ordinario á sede do CPEIG, 
situada na Rúa Fernando III O Santo, 13-1ºA, 15701 Santiago 
de Compostela.

Podes ampliar esta información na web
www.cpeig.org
ou a través do enderezo electrónico 
informacion@cpeig.org
Teléfono: 981 592 773 
Fax: 981 553 997




