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“X Noite da Enxeñaría en Informática de Galicia”
en Santiago de Compostela e entregou os
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Fernando Suárez, presidente do CPEIG:
“É responsabilidade de todos fomentar, reter e
atraer talento, xa que é un recurso inesgotable
que permite un maior progreso social”
O Colexio celebrou a súa gala o 15 de xuño en Santiago de Compostela,
presentada por Carlos Latre, e entregou os premios anuais da profesión
ante uns 350 convidados

O Colexio de Enxeñaría en Informática de Galicia
(CPEIG) celebrou o pasado 15 de xuño a súa “X
Noite da Enxeñaría en Informática de Galicia”
nunha cea de gala no Hotel Monumento San
Francisco de Santiago de Compostela. Preto
de 350 convidados asistiron ao gran evento do

sector TIC en Galicia, entre representantes do
empresariado, da Administración Pública, do
ámbito universitario e profesionais do sector
tecnolóxico, entre os que destacan o presidente
da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo; a
directora da Axencia para a Modernización
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Tecnolóxica de Galicia (Amtega), Mar Pereira;
a secretaria Xeral da Igualdade, Susana López
Abella; o secretario xeral técnico da Consellería
de Sanidade, Alberto Fuentes Losada; o reitor da
Universidade da Coruña (UDC), Julio E. Abalde; e o
presidente da Real Academia Galega de Ciencias,
Miguel Ángel Ríos; entre outros. O evento tivo
como mestre de cerimonias ao humorista Carlos
Latre, que amenizou a gala e presentou a entrega
dos premios anuais do CPEIG.

A Noite é xa unha gala consolidada onde o CPEIG
pretende mostrar á sociedade o traballo desenvolto
por enxeñeir@s en informática dentro da sociedade
da información e as iniciativas relacionadas co
ámbito das TIC. A gala contou con todo tipo de
actividades destinadas a garantir a diversión dos
asistentes, como un simulador de cine 9D e un
simulador de penaltis, todo acompañado pola
música en directo do grupo Musgalia.
Coa máxica cifra dos dez anos da Noite, o
presidente do CPEIG, Fernando Suárez, iniciou
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o seu discurso agradecendo a presenza do
gran número de empresas e profesionais das
TIC, e por suposto, a colaboración dos máis
de 50 patrocinadores sen os que non sería
posible dar forma a este evento, destinado
a dar “visibilidade” á profesión de Enxeñaría
en Informática que ten un crecente impacto
na vida das persoas, na creación de riqueza, e
no desenvolvemento económico do país. “É
un verdadeiro orgullo contar cun respaldo tan
amplo do sector, e ver que os apoios crecen ano
tras ano” –salientou–.

No actual contexto de cambio rápido,
Fernando Suárez explicou que as fronteiras
entre a vida analóxica e a dixital apenas se
distinguen, cambiándoo todo para as persoas
e as empresas, para a economía e a sociedade.
“Queremos estar conectados 24 horas ao
día, os sete días da semana. Interactuamos
entre nós, comunicámonos e compartimos
información nas redes sociais, facemos as nosas
compras en Internet e mesmo accedemos aos
mellores médicos e os seus coñecementos a

través da telemedicina e co apoio do Big Data e
os sistemas cognitivos” –apuntou–.
Parafraseando a Víctor Hugo e tomando o
concepto da oportunidade como peza clave para
o futuro das persoas que se consideran valentes,
o presidente argumentou que actualmente estase
achegando a cuarta revolución industrial, onde
tecnoloxías como a Internet das Cousas, xenética,
intelixencia artificial, realidade aumentada e
virtual, robótica, nanotecnoloxía, vehículos
autónomos, impresión 3D ou biotecnoloxía se
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están a desenvolver a un ritmo sen precedente,
e sempre tendo como denominador común á
informática. E neste punto, Suárez destacou o
papel fundamental da dixitalización como proceso
que vai mellorar a “eficiencia e a produtividade
dos países”, cun posible incremento económico e
de benestar social. Ademais, sinalou a importancia
da “transformación dixital” do tecido empresarial,
das Administracións Públicas e da cidadanía en
xeral co obxecto de evitar fendas dixitais, isto
unido á gran importancia da educación dixital
para atender as novas demandas laborais. “É
responsabilidade de todos fomentar, reter e atraer
talento, xa que é un recurso inesgotable que
permite un maior progreso social” –dixo–.
Pero o punto de inflexión chegará da man da
intelixencia artificial que cambiará radicalmente
a sociedade. Fernando Suárez apuntou que
gobernos e empresas deben ver a necesidade
de apostar por esta tecnoloxía, onde os
algoritmos e o seu desenvolvemento –tarefa
dos informáticos– son absolutamente básicos e
interfiren en cousas tan cotiás como a condución,
onde a intelixencia artificial invade o sector da
automoción para estar máis seguros ao volante.
E é aquí onde pode xurdir o conflito entre o uso
de robótica e o ser humano. Fernando Suárez

sinala que para a construción da sociedade
dixital é preciso establecer uns principios de
“integridade, transparencia e compromiso”,
sempre coa premisa da regulación da profesión
para que os informáticos poidan exercer de
líderes do cambio.

A calidade dos galardoados,
sinal do excelente estado
do sector TIC “dentro e fóra
das nosas fronteiras”
Son nove as distincións anuais que se entregaron
na “X Noite da Enxeñaría en Informática de
Galicia”, premios que corresponden a diversas
categorías onde os colexiados e colexiadas
recoñecen as iniciativas ou persoas destacadas
no ámbito da enxeñaría en informática. Fernando
Suárez indicou que estes premios distinguen a
aquelas persoas, empresas e institucións que, co
seu traballo, están a consolidar a Sociedade de
Información en Galicia. “Estamos especialmente
orgullosos da calidade dos galardoados, proba
do excelente estado do noso sector TIC dentro e
fóra das nosas fronteiras” –asegurou–.

PREMIO 10 ANIVERSARIO DA NOITE
Nova distinción de agradecemento a empresas
ou Administracións Públicas pola súa constancia
no apoio ao longo destes dez anos de A Noite:
Telefónica, Plexus, HPE, Bahía Software e
Xunta de Galicia.
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PREMIO
Á INICIATIVA DA ADMINISTRACIÓN
Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE),
un centro de referencia para a seguridade dixital
de empresas e particulares que depende do
Goberno de España.

PREMIO Á INICIATIVA EMPRESARIAL
ISMS Fórum (Asociación Española para el Fomento
de la Seguridad de la Información), por incentivar
o fomento da seguridade da información a través
da promoción do desenvolvemento, coñecemento
e cultura da Seguridade da Información en España
e actuar en beneficio de toda a comunidade
implicada no sector.

PREMIO Á INICIATIVA e-INCLUSIÓN
Proxecto Digitalizadas, polos valores que
fomenta no desenvolvemento de habilidades
tecnolóxicas entre mulleres do medio rural
especialmente.

PREMIO
AO PROXECTO FIN DE MESTRADO
José Joaquim de Moura Ramos polo seu
proxecto “Reconstrución 3D da árbore arteriovenosa da retina a partir de imaxes OCT”
como traballo fin de mestrado na Universidade
da Coruña.
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PREMIO Á INICIATIVA EMPRENDEDORA
Vía Galicia –aceleradora situada en Nigrán e
promovida por Zona Franca de Vigo e Xunta de
Galicia–, por dar soporte e asistencia na súa fase
inicial a emprendedores e empresas, aportando
capital semente, formación, infraestruturas e
asesoramento intensivo.

PREMIO Á TRAXECTORIA PROFESIONAL
Lucía Ardao Rodríguez, directora de Negocio
de Tecnologías de la Información de INDRA
en Galicia

PREMIO ADA BYRON
Miriam Pena Villanueva, enxeñeira en Silicon
Valley

PREMIO AO COLEXIADO DE HONRA
Juan Pablo Peñarrubia Carrión, presidente
DO Consejo General de Colegios Profesionales
de Ingeniería en Informática

8

–http://www.anoite.gal/–
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III XORNADA DE

CIBERSEGURIDADE
EN GALICIA

Fernando Suárez, presidente do CPEIG:
“O 43% dos ataques informáticos a nivel mundial
concéntranse nas pequenas e medianas empresas”
O Colexio profesional organizou o 31 de maio na EGAP a “III Xornada de Ciberseguridade
en Galicia”, onde expertos de prestixio analizaron as ameazas e as posibles medidas
de seguridade para empresas, Administracións Públicas e particulares

O Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de
Galicia (CPEIG) celebrou o pasado 31 de maio a “III
Xornada de Ciberseguridade en Galicia” na Escola
Galega de Administración Pública (EGAP) en Santiago
de Compostela, co patrocinio da firma Emetel e a
colaboración de Abanca, Symantec, Escola Superior de
Enxeñaría Informática (ESEI) e Campus Innova (UDC).
A xornada foi inaugurada polo presidente do CPEIG,
Fernando Suárez; o director de Prevención de Pérdida,
Continuidade e Seguridade de ABANCA, Roberto
Baratta; o director asociado de EMETEL, Camilo Lobato;
e a directora da Axencia para a Modernización Tecnolóxica
de Galicia (Amtega) da Xunta de Galicia, Mar Pereira.
Un amplo elenco de expertos en ciberseguridade
participaron na xornada que o CPEIG organizou para
poñer a comunidade galega á vangarda da seguridade
e a privacidade, principais preocupacións actuais do
empresariado, Administracións Públicas e particulares.
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Organizáronse dúas mesas redondas: unha sobre AAPP,
moderada por Roberto Baratta, e coa participación do
director Xeral de INCIBE, Alberto Hernández Moreno;
o delegado de Protección de Datos do Consejo General
de la Abogacía Española, José Luis Piñar; e o xefe de
Ciberseguridade do Centro Criptológico Nacional (CCN),
Javier Candau; e outra mesa centrada nas empresas
e moderada polo director de Transformación dixital e
Seguridade de Emetel, Rafael Ave, e na que interviron o
Global Security & Compliance Strategist de Google Cloud
at Google Inc., Julien Blánchez; o Security Technical
lead de Microsoft, Fernando Rubio; o Strategist &
Evangelist na oficina do CTO en Symantec, Ramsés
Gallego; e o cofundador e coorganizador do evento
RootedCON Román Ramírez.
Fernando Suárez explicou que o CPEIG é consciente dos retos
e oportunidades que se xeran ao redor da ciberseguridade,
polo que ademais de organizar xornadas divulgativas como
a de hoxe, o pasado ano participou na creación da Rede
Galega de Ciberseguridade e fai tan só uns días no Máster
Universitario de Ciberseguridade, das Universidades de A
Coruña e Vigo. “Galicia dispón de grandes profesionais e
empresas no ámbito tecnolóxico e no mundo da seguridade,
e debemos aproveitar este potencial para situarnos como
referencia no sector” –destacou–.
En canto ao contexto global da ciberseguridade,
Fernando Suárez indicou que o 43 % dos ataques a nivel
global concéntranse nas pequenas e medianas empresas,
“un botín menor en potencia, pero con medidas de
seguridade menos sofisticadas o que o converten nun
obxectivo máis atractivo para os cibercriminais”.

Apostar polo tecido local
para crear solucións de ciberseguridade

Ademais, o presidente do CPEIG sinalou que un dos fitos
relevantes de 2017 foi a evolución do ransomware á
autopropagación, eliminando a necesidade do elemento
humano para propagar o ataque, sen precisar unha
descarga, infección vía mail ou a introdución dun USB. E
como nota de actualidade, Fernando Suárez fixo referencia
á alerta mundial enviada polo FBI, que detectou un ataque
de hackers proveniente de Rusia mediante o que se
introducía un malware que se apropia do router doméstico
co fin de propagar ataques mundiais coordinados. “Os
ciberatacantes poderían anular por completo a conexión
a internet en zonas enteiras e realizar ataques masivos a
obxectivos determinados” –precisou–.

“O 53% dos ataques causan danos
por máis de medio millón de dólares,
provocando non só perdas por ingresos
senón tamén oportunidades e clientes”
En canto ás consecuencias destes ciberataques, Fernando
Suárez explicou que “O 53% dos ataques causan danos por
máis de medio millón de dólares, provocando non só perdas
por ingresos senón tamén oportunidades e clientes”. Neste
contexto mundial, a Unión Europea anunciou recentemente
a creación da Agencia Europea de Ciberseguridad.

Roberto Baratta destacou que é preciso fomentar a
ciberseguridade no tecido empresarial onde cada vez máis
se asenta a “economía dixital” destinada a proporcionar
estes servizos aos clientes, cos seus consecuentes desafíos
e riscos para as empresas. Manifestou que os obxectivos
principais da ciberseguridade serán detectar ataques e
responder, concienciando a empresas, Administracións
Públicas e cidadanía; profundar no regulamento para
facilitar aos sectores empresariais a dixitalización, xa
que os clientes demandan servizos da economía dixital;
e apostar polo talento do tecido local, capacitado para
crear solucións locais de ciberseguridade.
Ademais, sinalou que outro dos retos actuais é como
vai afrontar a ciberseguridade a xestión da información
dispoñible, tal e como reza o Regulamento Xeral de
Protección de Datos aplicable desde o pasado 25 de
maio. “Este regulamento de protección de datos ten
unha relación radical coa ciberseguridade” –engadiu–.
Camilo Lobato manifestou que, como representante
dunha empresa dedicada ao desenvolvemento social e
económico do seu contorno, cre fundamental proceder
a unha dixitalización segura que garanta a protección.
Pola súa parte, Mar Pereira incidiu na importancia de
concienciar a políticos, empresarios e cidadáns sobre a
ciberseguridade. No ámbito empresarial, manifestou que
é primordial alcanzar un marco de confianza e seguridade
que garanta o crecemento das empresas en Internet e o
seu consecuente negocio na rede. En canto á sociedade,
a directora de Amtega sinalou que os cidadáns deben
decidir o que queren que se saiba deles.

No relativo aos retos futuros, o presidente do CPEIG
engadiu que o máis difícil de defender son os dispositivos
móbiles e a información posta en nubes públicas. “Para
previr, detectar e remediar as amenazas son moitas
as empresas que están usando intelixencia artificial e
machine learning para automatizar a identificación de
patróns inusuais en grandes volumes de tráfico cifrado e
alertar aos responsables da ciberseguridade” –apuntou–.
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CONFERENCIA

O psicólogo Javier Urra
ofreceu en Santiago unha conferencia dirixida
a pais e nais para educar aos fillos con criterio
“La red es un instrumento más, y el joven que causa ciberbullying
a través de las redes sociales también lo hace en el colegio”
A charla, organizada polo CPEIG, celebrouse a finais de xuño no Edificio CINC
da Cidade da Cultura no marco da 4º Olimpíada de Robótica de Galicia
Javier Urra pregúntase se os pais e nais de hoxe en día
están capacitados para educar aos seus fillos. Segundo o
experto, actualmente existen diversos tipos de pais e nais,
que se caracterizan por ser inmaduros, sobreprotectores
que queren mercar o cariños dos seus fillo ou que acceden
á chantaxe dos rapaces, pais que non queren ser auctoritas,
ou pais e nais que non saben educar e non teñen criterios.
Neste último grupo centrouse Urra na súa exposición.

O Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática
de Galicia (CPEIG) organizou o pasado 30 de xuño a
conferencia do prestixioso psicólogo Javier Urra (Estella,
Navarra, 1957), titulada “Educar con criterio e ALGO
MÁIS”, que se celebrou no Centro de Innovación
Cultural (Edificio CINC) da Cidade da Cultura de Galicia
en Santiago de Compostela. A conferencia enmarcouse
nas actividades da 4ª Olimpíada de Robótica de Galicia,
da que o CPEIG tamén foi entidade organizadora xunto
á Fegamp e Arkitas.
O psicólogo forense da Fiscalía do Tribunal Superior de
Justicia, especializado en psicoloxía clínica e psicoterapia
– acreditado por la Federación Europea de Asociaciones
de Psicólogos– e pedagogo terapeuta, explicapi aos pais
e nais asistentes á charla o esencial para educar aos seus
fillos con criterio. Falou de prevención e intervención, da
necesidade do contacto pel con pel e do contacto na rede.
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O psicólogo explicou aos asistentes como poñer límites
aos máis pequenos e dicir que non. Ademais, sinalará
os valores máis destacados que todo pai ou nai debe
ensinar ao seu fillo: autonomía, responsabilidade, xustiza,
conciencia pola problemática social, ser sensible coa
natureza, gozar coa beleza, ou estimular a creatividade
e espiritualidade. “Los padres deben marcar limitadores
de deseos para orientar la conducta de sus hijos. Lo
importante es hacer ciudadanos, no clientes” –destacou–.
En canto ao papel de Internet, Urra indicou que se debe
ensinar aos nenos e nenas a ter respecto polos demais e
pedir perdón. “La red es un instrumento más, y el joven
que causa ciberbullying a través de las redes sociales
también lo hace en el colegio”–considera o experto–.

BENEFICIOS COLEXIAIS
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 informática.
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
estatutos. Con sede en Santiago de Compostela, na actualidade conta con 350 persoas colexiadas.

O CPEIG OFRÉCECHE SERVIZOS

BENEFICIOS COLEXIAIS

_
_
_
_
_

Os colexiados e as colexiadas poden beneficiarse de
condicións vantaxosas nos seguintes organismos e empresas:
Aula Tegnix • ASISA • Universidade Europea de Madrid
• Escuela Europea de Negocios • ADESLAS •
Hotel Puerta del Camino (Santiago de Compostela) •
Hoteis NH Obradoiro (Santiago de Compostela) • ING
• Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) •
Banco Sabadell • Abanca • Díaz de Santos •
Escola de Negocios Abanca • Hotel Louxo A Toxa •
Hoteis Eurostars • Hoteis High Tech • Hp • La Caixa •
León y Pérez Abogados • Abogados Pintos y Salgado •
pQliar • Viaxes Viloria • Hotel Monumento San Francisco
• CuVit • Instituto Madrileño de Formación •
Pigoo Soluciones Web • Previsión Sanitaria Nacional
• OELS Oficcial English Language School • Escolas
Infantís PSN Bicos nas cidades da Coruña e Pontevedra

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.
_ Programación nas Escolas. Charlas remuneradas
nos centros escolares a prol da introdución da
programación en primaria.
_ Corpo Oficial de Peritos (COP).
_ Noite da Enxeñaría en Informática de Galicia.

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
solicitante da colexiación como titular da conta e
todos os díxitos da mesma,
_ Formulario de colexiación cumprimentado e asinado.

Cota: 60 euros semestrais

A documentación para colexiarse ou pre-colexiarse
debe entregarse ou remitirse por correo ordinario á
sede do CPEIG
Rúa Fernando III O Santo, 13-1ºA
15701 Santiago de Compostela
Podes ampliar esta información na web

www.cpeig.gal
ou a través do enderezo electrónico

informacion@cpeig.gal
Teléfono: 981 592 773
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Fax: 981 553 997
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O CPEIG nos medios de comunicación
14

El Correo Gallego
27 de xaneiro de 2018

El Correo Gallego
26 de marzo de 2018

Faro de Vigo
10 de abril de 2018

El Correo Gallego
25 de abril de 2018

El Ideal Gallego
29 de maio de 2018

La Opinión
30 de maio de 2018

La Voz de Galicia-Santiago
1 de xuño de 2018

El Correo Gallego
15 de xuño de 2018

El Correo Gallego
16 de xuño de 2018

Faro de Vigo
16 de xuño de 2018

El Correo Gallego
Vida Social 1
24 de xuño de 2018

Atlántico Diario
17 de xuño de 2018

El Correo Gallego
1 de xullo de 2018

El Correo Gallego
7 de xullo de 2018

El Ideal Gallego
La Galería. 29 de xullo de 2018

La Voz de Galicia
14 de agosto de 2018

El Correo Gallego
Vida Social 2
24 de xuño de 2018

La Voz de Galicia-Santiago
30 de xuño de 2018

ABC Galicia
14 de agosto de 2018
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PATROCINADORES OURO

PATROCINADORES PRATA

