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O Colexio celebrou o 28 de xuño a súa gala en
Santiago de Compostela e entregou os premios
anuais da profesión ante uns 350 convidados
O Colexio de Enxeñaría en Informática
de Galicia (CPEIG) celebrou o pasado 28
de xuño a súa “XI Noite da Enxeñaría en
Informática de Galicia” cunha 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
as empresas e profesionais do sector

tecnolóxico, da Administración Pública, e do
ámbito universitario, entre os que destacan
a directora da Axencia para a Modernización
Tecnolóxica de Galicia (Amtega), Mar Pereira;
o director do Instituto Galego de Promoción
Económica (Igape), Juan Cividanes; o alcalde
de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo; e o
reitor da Universidade da Coruña (UDC),
Julio E. Abalde; entre outros.

Fernando Suárez, presidente do CPEIG:
“Só guiándonos polos valores e a ética poderemos
capturar todo o potencial da tecnoloxía para construír
unha sociedade mellor, máis inclusiva e xusta”
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O evento tivo como mestre de cerimonias ao
actor compostelán Luis Zahera, que amenizou
a gala e presentou a entrega dos premios
anuais do CPEIG. Contou coa actuación
musical de mítica banda La Unión, grupo de
pop e New wave español creado na década
dos 80 e coñecida internacionalmente polo
seu tema “Lobo hombre en París”, con máis
de tres millóns de discos vendidos, recibindo
en 2006 un dobre disco de diamante pola
súa carreira discográfica.
A Noite é xa unha gala consolidada onde o
CPEIG pretende mostrar á sociedade o traballo
desenvolto por enxeñeiros e enxeñeiras
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 sistema de
realidade aumentada con Chroma Key, gafas
de realidade aumentada, un espectáculo de
maxia de cerca e diversos sorteos.

A integración da tecnoloxía na sociedade para mellorar a calidade
de vida e un maior investimento en I+D+i e en educación en STEM

Como reflexión sobre o que aconteceu no
último ano no sector TIC e marcar os eixos da
súa evolución futura, o presidente do CPEIG,
Fernando Suárez Lorenzo, explicou na súa
intervención que a tecnoloxía e as persoas
compoñen a ecuación da Sociedade da
Información, e a súa progresión dependerá
de cuestións como vocación, actitude e
talento. Destacou que esta dixitalización
ten xa un impacto positivo, achegando
respostas a retos sociais e ambientais,
mellorando radicalmente a calidade de vida
das persoas, a produtividade dos negocios e
o crecemento da economía.

Ademais de ver as oportunidades desta
revolución dixital, Fernando Suárez indicou
que xorden tamén grandes desafíos, como
a fenda dixital, o impacto nos empregos e
na educación, o uso axeitados dos datos, a
seguridade, a privacidade, ou a distribución
da riqueza. Pero para dar resposta a estes
retos, o presidente manifestou que son
precisos valores e doses de humanismo, xa
que todo debe xirar ao redor dos dereitos
e obrigas das persoas no mundo dixital.
“Ata agora, o ser humano dedicou moito
esforzo para aprender a linguaxe das
máquinas e poder comunicarse con elas e
agora chegou o momento de que sexan as
máquinas as que aprendan a linguaxe dos
humanos” –destacou–.
A estas oportunidades e desafíos dos
avances tecnolóxicos súmanse os principios
de xustiza, atribución de responsabilidade e
asimetría, transparencia, ética, educación e
diversidade. “Só guiándonos polos valores e
a ética poderemos capturar todo o potencial
da tecnoloxía para construír unha sociedade
mellor, máis inclusiva e xusta” –sentenciou–.
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E para o futuro, Fernando Suárez compartiu
cos asistentes tres desexos: que a tecnoloxía
forme parte integral da sociedade
para incrementar a calidade de vida da
poboación; que Galicia e España invistan
máis en I+D+i para converterse en líderes de
Europa e ponte con Latinoamérica e África,
ademais de investir en formación, atracción
e retención do talento, actualización do
sistema educativo centrándose nas STEM
e fomento da creatividade e innovación;
e que cada vez haxa máis nenos e nenas
que queiran se enxeñeiros, investigadores,
inventores ou innovadores en tecnoloxía.

O presidente agradeceu o apoio incondicional
do sector á Noite, profesionais e empresas
que coa súa presenza axudan a facer
“máis visible” a enxeñaría en informática,
unha profesión que asegurou ten un
“crecente impacto” na vida das persoas, na
creación de riqueza e no desenvolvemento
económico do país. “Os enxeñeiros en
informática compartimos a profesión máis
social que existe, porque estamos obrigados
a entendernos con expertos de todos os
ámbitos. E por iso fuximos das actitudes
excluíntes doutros colectivos e apostamos
pola unión, da que A Noite é referencia e
que queremos afianzar a través do noso
compromiso coa sociedade” –indicou–.

PREMIO e-INCLUSIÓN
A distinción foi para “Camino de los
Satélites”, unha iniciativa da Fundación
Tecnología Social (Funteso) destinada a
mostrar como as tecnoloxías socialmente
responsables poden facer accesible o Camiño
de Santiago a todo o mundo.

PREMIO INICIATIVA EMPRENDEDORA

A calidade dos galardoados, “proba do excelente
estado do noso sector TIC dentro e fóra das
nosas fronteiras”
Son dez as distincións anuais que se entregaron hoxe na “XI 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 sinalou que as persoas, empresas
e institucións hoxe distinguidas están a consolidar a Sociedade da
Información en Galicia, e subliñou que o Colexio está especialmente
orgulloso da calidade dos galardoados, “proba do excelente estado do
noso sector TIC dentro e fóra das nosas fronteiras”.

O galardón outorgouse ao Club Financiero
Atlántico de Coruña polo seu soporte
organizativo na Mobile Week Coruña, o
evento internacional máis importante da
historia de Galicia que se celebrou na Coruña
do 21 ao 28 de novembro de 2018.

PREMIO INICIATIVA EMPRESARIAL
O premio concedeuse nesta edición a dúas entidades: Hijos de Rivera, polo seu proceso de
transformación dixital, e a asociación Alastria polo fomento da economía dixital a través do
desenvolvemento de tecnoloxías descentralizadas/Blockchain.

PREMIO INNOVACIÓN TECNOLÓXICA
NO ENSINO
Trátase dunha nova categoría de premio,
que este ano recoñece o labor dun centro
de ensino e o seu profesorado en prol da
difusión da tecnoloxía entre o alumnado:
CEIP Ponte dos Brozos de Arteixo, un dos
sete centros seleccionados pola UNESCO
para aparecer nunha publicación sobre as
mellores prácticas de aprendizaxe móbil.
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PREMIO ADA BYRON

PREMIO ESPECIAL CPEIG

A distinción foi este ano para Mónica
Fernández
Bugallo,
profesora
de
comunicación dixital e procesamento
do sinal do Departamento de Enxeñaría
Eléctrica e Informática da Universidade
de Stony Brook en New York, ademais
de directora do Programa “Mulleres na
Ciencia e a Enxeñaría (WISE–Women in
Science & Engineering)”.

Distinción de agradecemento a empresas pola súa constancia no apoio á gala A Noite:
Altia e Everis

PREMIO INICIATIVA DA ADMINISTRACIÓN
O colectivo distinguiu o programa de
“Talleres e Axudas á Dixitalización”,
promovido polo Instituto Galego de
Promoción Económica (Igape) da Consellería
de Economía, Emprego e Industria da Xunta
de Galicia.

PREMIO TRAXECTORIA PROFESIONAL

PREMIO PROXECTO FIN DE MESTRADO
O premio recaeu no enxeñeiro en informática
Óscar Blanco Novoa (A Coruña, 1992)
polo seu proxecto “Sistema domótico de
eficiencia enerxética no fogar con interface
de realidade aumentada” como traballo fin
de Mestrado na Universidade da Coruña.

http://www.anoite.gal

O CPEIG recoñece o percorrido profesional
de Carlos Vázquez Mariño, director da Área
de Solucións Tecnolóxicas Sectoriais da
Axencia para a Modernización Tecnolóxica
de Galicia (AMTEGA).

PREMIO AO COLEXIADO DE HONRA
O premio foi para o director xeral da
Fundación Mobile World Capital Barcelona,
Carlos Grau Lara, polo seu labor profesional
no ámbito da tecnoloxías da información e
as comunicacións.
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O CPEIG e a AMTEGA organizaron no verán 45 talleres
de difusión tecnolóxica para máis de 400 escolares
nas Aulas CeMIT de concellos das catro provincias
O programa TechKids celebrou unha xornada de peche no mes
de outubro na Cidade da Cultura na que participaron máis dun
cento de rapaces
O Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática
de Galicia (CPEIG) e a Axencia para a Modernización
Tecnolóxica de Galicia (Amtega) organizaron no
verán, nos meses de xullo, agosto e setembro,
unhas xornadas sobre robótica, pilotaxe de drons,
creación de App e videoxogos e animación 3D
enmarcadas no programa “TechKids”, actividade
enmarcada no Programa de Promoción do Talento
Dixital de Galicia –Plan Digitalent– da Amtega e
destinada a fomentar o interese pola ciencia e a
tecnoloxía entre a mocidade galega.
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Ademais, para poñer o broche final ao programa
de 2019, o CPEIG e a Amtega organizaron o
domingo, 27 de outubro, a xornada final do
programa “TechKids” no Edificio do Centro
de Innovación Cultural (Cinc) da Cidade da
Cultura de Galicia en Santiago de Compostela.
A actividade está destinada a estimular o talento
precoz no ámbito das tecnoloxías da información
e comunicacións, así como fomentar o atractivo
vocacional de profesións científico-tecnolóxicas
entre a poboación máis nova. En concreto, un
centenar de rapaces e rapazas de 10 a 17 anos
participaron nunha xincana tecnolóxica con seis
obradoiros diferentes de escape room de contido
matemático, pilotaxe de drons ou xogos de
programación interactivos e de realidade virtual

Posibilidades profesionais da creación dixital: videoxogos e animación

Organizáronse 45 xornadas nas Aulas CeMIT de
diversos concellos das catro provincias galegas nas
que participaron 464 alumnos e alumnas (Tomiño,
Burela, Brión, Ames, Fonsagrada, Xunqueira de
Ambía, Carballedo, Oroso, Fisterra, Pontevedra,
Serreaus, Beariz, Bande, Ribadeo, Cuntis, Valga, Leiro,
Boiro, O Barco de Valdeorras, Pontedeume, Betanzos,
Barreiros, Santa Comba, Ortigueira, Guitiriz, Padrón,
Arzúa, Moaña, Abegondo, San Sadurniño, O Porriño,
Celanova, A Coruña e Cerdeda).
O tesoureiro do CPEIG e responsable do programa
“TechKids”, Francisco Rodríguez, sinala que
tanto o Colexio profesional como a Amtega teñen
como obxecto fomentar o “talento dixital” das
nenas e nenos de toda Galicia. De feito, indica
que moitos dos empregos actuais desaparecerán
–sobre un 43% dos postos de traballo actuais–
e haberá novos traballos con competencias no
ámbito dixital. En concreto, explica que estes
talleres pretenden mellorar a conciencia entre a
xente nova de que a aplicación de computación e
codificación para os problemas sociais reais pode
axudar a cambiar o mundo.

Obradoiros de escape room de contido matemático, pilotaxe de drons ou
xogos de programación interactivos e de realidade virtual

De forma simultánea, celebráronse dúas conferencias sobre o mundo dos videoxogos e a animación
co director e fundador do Congreso Internacional de Animación, Efectos Especiales y Nuevos Media
“Mundos Digitales”, Manuel Meijide, e o cofundador da produtora audiovisual Illusorium Studios –
recoñecido estudio de postprodución nacional especializado en 3D–, Raúl Rocha.
Durante esta sesión de traballo, Mundos Digitales presentou en primicia a nova rede social de Facebook,
baseada en realidade virtual e con escenarios recreados pola compañía española Illusorium Studios.
Pola súa parte, Raúl Rocha repasou os fitos e oportunidades do proxecto e as súas características.

Nestas sesións celébranse competicións nos
distintos ámbitos do programa “Tech Kids”:
programación, robótica, manexo de drons, creación
de personaxes para videoxogos..., de xeito que se
ofreza aos mozos e mozas unha oportunidade
para achegarse de forma lúdica e divertida á
tecnoloxía e á enxeñaría en informática. “A
mocidade debe superar distintos retos e desafíos,
aprendendo e poñendo en práctica o seu talento
dixital e amosando a súa capacidade de resolución
de problemas, ao tempo que desenvolverá
competencias persoais como a creatividade e o
interese pola ciencia e tecnoloxía” –destaca–.

Ademais, Manuel Meijide explicou aos rapaces as posibilidades profesionais que o sector da creación
dixital está demandando, centrándose sobre todo na animación e os videoxogos. “O sector dos contidos
dixitais atópase nun momento moi doce, no que está demandando profesionais cualificados, por iso
debemos orientar á mocidade cara este sector enriquecedor, que engloba creatividade e tecnoloxía, e
á vez tan prometedor de cara ao futuro” –explicou Meijide–.
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O CPEIG e a AMTEGA contribúen a incrementar o
rendemento da Administración pública na contorna
dixital para ofrecer mellores servizos á cidadanía
cunha formación para empregados públicos
A novena edición do Curso Superior de Administración Electrónica
celebrouse na EGAP nos meses de setembro e outubro
O Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática
de Galicia (CPEIG) e a Axencia para a Modernización
Tecnolóxica de Galicia (Amtega) inauguraron o pasado
24 de setembro a novena edición do “Curso Superior
de Administración Electrónica”. O acto, que estivo
aberto ao público en xeral, celebrouse no salón de
actos da Escola Galega de Administración Pública
(EGAP) de Santiago de Compostela, presidido pola
directora da Amtega, Mar Pereira Álvarez, a directora
da EGAP, Sonia Rodríguez-Campos, e o presidente
do CPEIG, Fernando Suárez Lorenzo. A continuación,
celebrouse un relatorio maxistral, titulado “Presente e
futuro da administración electrónica”, impartido polo
director da División de Planificación y Coordinación de
Ciberseguridad do Ministerio de Política Territorial y
Función Pública, Miguel Ángel Amutio; e o analista
independente e director de contidos de la revista
Retina do xornal El País, Jaime García Cantero.
Como xa é sabido, as tecnoloxías da información
e a comunicación modificaron substancialmente o
paradigma da actividade das Administracións públicas
–locais, autonómicas, estatais ou internacionais–.
Neste contexto, Fernando Suárez indicou que as
Administracións están obrigadas a adaptar os seus
modelos organizativos e a relación cos cidadáns, a través
de profesionais con competencias para abordar estes
cambios de maneira axeitada e eficaz. “A Administración
electrónica é unha realidade sociolóxica e política, froito
do uso da informática no ámbito público, que ten como
principios fundamentais a inmediatez, proximidade,
eficacia e transparencia” – explicou–.
Fernando Suárez sinalou que esta realidade tamén está
apoiada desde o punto de vista normativo, centradas
actualmente na consolidación dos medios electrónicos
como a pauta xeral na tramitación administrativa.
“Un rexistro electrónico, unha cita automatizada, un
padrón de habitantes instantáneo ou o pago dun tributo
desde unha web son sen dúbida pasos importantes no
camiño da Administración electrónica, pero carecen
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de sentido se non forman parte dun proceso común,
interoperable, seguro e consolidado” –indicou–.
Ademais, Fernando Suárez explicou que non hai
que esquecer que o centro de todo este traballo de
transformación debe ser o cidadán e os servizos que
se ofrecen, actualmente coñecido polo concepto de
cidadán intelixente que demanda da Administración
os mesmos servizos electrónicos aos que ten acceso
no seu banco ou nun establecemento comercial. “O
rol do cidadán deixa de ser o dun medio receptor de
servizos, pasando a participar, definir e xestionar os
seus servizos no novo concepto de cidadán intelixente
ao que nos debemos dirixir” –engade–.
Mar Pereira subliñou que o acceso dos empregados
públicos á formación é chave para que poidan
desempeñar a súas funcións nun contexto dixital
e intensificar o uso dos servizos dixitais. Ademais,
adiantou que a Administración autonómica contará
cun Plan de capacitación dixital do empregado
público dirixido a todas as persoas que traballan nas
administracións públicas galegas e que permitirá
acadar o certificado galego de competencias dixitais.
Sinalou tamén que se está a traballar na concreción
deste marco de competencias dixitais, recollido na Lei
de Administración Dixital de Galicia (LEDIXGA), e que
se prevé que estea regulado no 2020.
Sonia Rodríguez-Campos sinalou a importancia da
formación do persoal empregado público para poder
afrontar os retos tecnolóxicos e normativos que está a
supoñer a administración dixital. Finalmente, destacou
o éxito desta convocatoria que recibiu 400 solicitudes
para 80 prazas dispoñibles.

Fernando Suárez: “O rol do cidadán deixa
de ser o dun medio receptor, pasando
a participar, definir e xestionar os seus
servizos no novo concepto de cidadán
intelixente ao que nos debemos dirixir”

Tres pilares fundamentais: Marco legal, cooperación e servizos
Na súa intervención, o director da División de
Planificación y Coordinación de Ciberseguridad do
Ministerio de Política Territorial y Función Pública,
Miguel Ángel Amutio, explicou que a transformación
dixital é un feito “inexorable” que afecta a todos
os ámbitos, incluíndo a organizacións, profesionais
e cidadáns, aos seus medios e hábitos por razón da
omnipresencia da tecnoloxía”. Tamén sinala que
para a Administración é unha oportunidade de
transformación, que va máis alá do estritamente
tecnolóxico, “para facilitar la aplicación de las políticas
públicas en general y de igualdad y alcanzar escenarios
de servicios con mayor orientación al usuario”.
Amutio sinalou que a transformación global das
Administracións implica a persoas, procesos, tecnoloxías
e datos, e no caso de España esta estratexia aséntase

Miguel Ángel Amutio: “España es un
referente en Administración electrónica,
pero debemos mantener esta dinámica y
hacer un ejercicio sostenido en el tiempo”
en tres pilares fundamentais: Marco legal, cooperación
e servizos. “España es un referente en Administración
electrónica, pero debemos mantener esta dinámica y
hacer un ejercicio sostenido en el tiempo”– asegurou–
Pola súa parte, o analista independente e director de
contidos da revista Retina do xornal El País, Jaime
García Cantero, manifestou que xa se ten superado
o concepto de transformación dixital, e na actualidade
fálase máis de mundo posdixital, “ya que lo digital
forma parte de nuestro día a día”.

Formación transversal
O Curso Superior de Administración Electrónica pretende
afondar, desde unha perspectiva técnico-xurídica, na
concepción da Administración electrónica, incidindo na
importancia que ten a súa implantación nas distintas
administracións da nosa Comunidade. O obxecto é integrar
de maneira transversal todos os ámbitos que se relacionan
coa administración electrónica: tecnolóxicos, xurídicos,
políticos, organizativos e comunicativos, entre outros.
Os contidos do programa enfocarán desde distintas
perspectivas a administración electrónica para que as
persoas ás que se dirixe adquiran ou perfeccionen os
coñecementos teóricos e prácticos da informática e
do dereito, completando a súa formación no dereito
da informática. O presidente do CPEIG sinala que o

curso sempre ten una alta demanda de matrículas e
conta con profesionais de recoñecido prestixio en
cada unhas das materias a abordar no seu transcurso.
“Esta formación capacitará a todos os alumnos para
implementar proxectos de Administración electrónica,
avaliar o seu impacto sobre a calidade dos servizos
e para que contribúan a mellorar o rendemento da
Administración e as políticas públicas” –apuntou–.
A formación está destinada a persoal empregado
público, en situación de servizo activo da Administración
autonómica e entidades instrumentais da Comunidade
Autónoma de Galicia. Celebrouse de forma
semipresencial do 24 de setembro ao 22 de outubro.
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CyberSec@GAL
Primeiro foro galego sobre seguridade na empresa dixital
Promoveron este primeiro encontro galego sobre cibersegurirade
o Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia
(CPEIG) e a Cátedra R en Ciberseguridade (iniciativa das
Universidades da Coruña e Vigo e máis R)
Celebrouse do 14 ao 17 de outubro nas universidades de Vigo e A Coruña e na Cidade
da Cultura de Santiago cunha axenda cargada de talleres, un ‘ciber-reto’ e relatorios
sobre ameazas e solucións de seguridade na contorna dixital para as empresas
Coñecemento e experiencia unidos para que Galicia
sexa referente no campo da Ciberseguridade. Ese é o
obxectivo primeiro do evento CyberSec@GAL, que se
celebrou do do 14 ao 17 de outubro nas escolas de
Informática e Telecomunicacións das Universidades
da Coruña e Vigo e na Cidade da Cultura, impulsado
polo Colexio Profesional de Enxeñeiros de Informática
de Galicia (CPEIG) e a cátedra R en Ciberseguridade,
coa colaboración da AMTEGA, Gradiant, Emetel, Hijos
de Rivera Abanca e o COETG. Desenvolvéronse catro
xornadas nas que houbo obradoiros, un ‘ciber-reto’ e
relatorios para falar de solucións, normativas, desafíos
e ameazas inherentes á seguridade na contorna dixital.
As tres primeiras xornadas dirixíronse a estudantes e
novos licenciados que participaron en obradoiros sobre
introdución á auditoría dos dispositivos IoT/IIoT mediante
Shodan e a analizar vulnerabilidades en contornas
Windows e Linux. Así, no primeiro taller afondarase na
Internet das Cousas, tanto na súa variante doméstica
(IoT) coma industrial (IIoT)l, mentres que no segundo
efectuarase un test de intrusión, desde os primeiros pasos
de análise e enumeración, ata a explotación e toma de
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control de equipos dos sistemas operativos Linux e
Windows para detallar esas potenciais vulnerabilidades.
Ademais, expúxose o ‘ciber-reto’ de Ciberseguridade
de Gradiant e Hijos de Rivera, desafíos que propoñen
desenvolver habelencias para resolver problemas
relacionados coa criptografía, a análise forense, o
networking ou o reversing. A AMTEGA e máis outras
sedes das Universidades foron os espazos, conectados
por videoconferencia, onde se puxeron en marcha
estes obradoiros e o ‘ciber-reto’.

Expertos nacionais e internacionais trataron temas coma a estratexia nacional de
seguridade e a ciberseguridade na transformación dixital e na peme para superar,
desta volta, a falla de recursos e minorar riscos
A xornada de clausura de CyberSec@GAL celebrouse o
xoves 17 no auditorio Neira Vilas da Cidade da Cultura.
O presidente do CPEIG, Fernando Suárez, o director de
Empresas de R e do Grupo Euskaltel, Isidro Fernández
de la Calle, e máis Mar Pereira, directora da Amtega.
Fernando Suárez, subliñou na súa intervención
que a ciberseguridade é “unha preocupación cada
vez máis candente e na que todos debemos unir
esforzos”, e adiantou tamén que os temas do talento,
o financiamento, o liderado e a estratexia aplicados á
ciberseguridade serían as claves deste foro.
Orientada ao ecosistema empresarial, a xornada
correu da man de expertos nacionais e internacionais
que comentaron, desde perspectivas diversas, aspectos
tamén diferentes e actuais no terreo da ciberseguridade.
Así, por exemplo, Mar López Gil, responsable da
Unidade de Ciberseguridade e Desinformación do
Departamento de Seguridade Nacional da Presidencia
do Goberno, quen falou sobre a Estratexia Nacional
de Seguridade. Mar López salientou que “no
ciberespazo nada é casual” e explicou que o uso
ilícito do ciberespazo ten tres vertentes principais: os
ciberataques, a ciberespionaxe e a cibercriminalidade.
Tamén resaltou que “España aposta por un
ciberespazo aberto, plural, seguro e confiable, tanto
nas súas relacións bilaterais coma nas organizacións
multilaterais, rexionais e internacionais”.
Sobre Ciberseguridade na transformación dixital
versaron, nunha mesa de debate, os relatorios de
voceiros de empresas e entidades como Balidea,
Gradiant, Inditex Abanca, Forensic & Security e Grupo
Euskaltel. A responsable de Protección de Datos de R
e do Grupo Euskaltel, Susana Rey, subliñou, na mesma
mesa que “dixitalizar unha empresa sen atender a
ciberseguridade é construír unha casa sen alicerces
que calquera mínimo tremor vai tirar ao chan. Pensar
que ‘a min non me vai pasar’ é un erro (…) A cuestión
é se estamos preparados para minimizar o seu impacto
no negocio e recuperarnos dos seus resultados ou se
teremos que pechar a empresa ao primeiro ‘criptovirus’
que nos chegue por correo”.

Pola súa banda, Eduardo Mastranza, socio executivo de
Gartner, falou sobre a visión actual do mercado ante o tema
da ciberseguridade e fixo fincapé en que “as empresas de
tamaño medio e pequeno encaran os mesmos riscos que
as grandes, porque son igualmente obxectivo de ataques e
non dispoñen dos mesmos recursos. Ao tempo, non teñen
ese poder de atracción de talentos e de competencias –
factor crítico nunha estratexia de ciberseguridade que
funcione - e cómpre que loiten nun mercado que se fai
cada día más competitivo e global. De aí que garantir a
seguridade na peme sexa difícil, pero non imposible. Hai
que ser pragmáticos e intentar novas aproximacións”.
Marina Martínez-García, Punto Nacional de Contacto
para o programa de Seguridade en Horizonte-2020
(Programa Marco de Investigación e innovación da Unión
Europea, dependente do Ministerio de Ciencia) falou,
na súa intervención, das novas oportunidades de apoio
á innovación en ciberseguridade da Unión Europea,
proxectos colaborativos nos que empresas, entidades
de investigación públicas e privadas e usuarios finais
terán ocasión de financiar e analizar desenvolvementos
precomerciais: “Búscanse solucións eficientes de
ciberseguridade aplicadas á protección de infraestruturas
críticas, ferramentas que garantan protección a usuarios
particulares, a microempresas e a pemes”. Marina Martínez
comentou tamén os pasos inmediatos da UE neste eido,
vencellados á Intelixencia Artificial para o desenvolvemento
de aplicacións, servizos e plataformas aplicables á medicina
preditiva e diagnóstica, vehículo autónomo, eficiencia nas
redes de distribución enerxética, loxística e mobilidade
intelixente urbana, entre outros exemplos.
Coas achegas de todos estes especialistas, o auditorio
puido adentrarse un anaco máis nas claves para
manter seguras/os empresas e negocios na contorna
dixital a día de hoxe.
Durante esta xornada de clausura entregáronse, así
mesmo, os Premios ao Reto, Traballo Fin de Grao
(Raquel Vázquez Díaz, alumna da UDC), Traballo Fin
de Mestrado e Doutoramento (Marco Antonio Álvarez
González, alumno da UDC), en recoñecemento aos
mellores traballos académicos e de investigación na
contorna da Ciberseguridade.
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Fernando Suárez, novo presidente do Consejo General de
Colegios Oficiales de Ingeniería en Informática de España
O actual presidente do Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia
substitúe a Juan Pablo Peñarrubia na presidencia do órgano que regula a actividade
dos colexios profesionais de enxeñaría en informática de España
O sábado, 21 de setembro, proclamouse
a nova Junta de Gobierno do Consejo
General de Colegios Oficiales de
Ingeniería en Informática (CCII).
A nova lista está encabezada por
Fernando Suárez Lorenzo, anterior
vicepresidente do Consejo e actual
presidente do Colexio Profesional
de Enxeñaría en Informática de
Galicia (CPEIG).
Fernando Suárez é licenciado en
informática pola Universidade da
Coruña. Actualmente desenvolve a
súa actividade profesional na Deputación de Ourense
como Director da Área de Transparencia e Goberno
Aberto desde xaneiro de 2018.

comisión de Acreditación Euro-Inf da
Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación (ANECA).
Ademais, Fernando Suárez desempeña
labores como docente en varias
universidades galegas.
O novo presidente do CCII recibiu
diversos recoñecementos ao longo
da súa carreira profesional. En maio
de 2015 concedéuselle o premio i3
á Traxectoria Profesional Nacional
grazas a súa gran dedicación cara
a profesión e pola súa contribución
ao desenvolvemento da enxeñaría informática en
beneficio da sociedade.

Desde maio deste ano é presidente da Comisión
de Deontoloxía e Ética do CCII, órgano encargado
da elaboración do Código Ético e Deontolóxico da
Enxeñaría Informática presentado ese mesmo mes.

O pasado mes de maio Suárez recibiu un recoñecemento
sobre a concienciación en seguridade nos Premios
Internacionais de Seguridade Cibernética e Protección
de Datos da Asociación Española para el Fomento de la
Seguridad de la Información.

Tamén colabora en tarefas de avaliación para a
implantación de títulos oficiais e estudos de Grao
e Máster e é vicepresidente e vogal profesional da

Con esta nova candidatura, o Consejo General seguirá
traballando para concienciar sobre a influencia que ten
a enxeñaría informática na sociedade actual.

Navantia non rectifica o listado de titulacións para
unha oferta de emprego de analista na que non se
especifica o acceso a enxeñeiros en informática
O CPEIG considera que a resposta da sociedade pública de construción naval
ao escrito de reclamación do colexio profesional prexudica aos colexiados,
que ao descoñecer que poden optar ao posto deciden non presentarse
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Nova etapa para un Consejo que celebrará este ano unha década da lei que
impulsou a súa creación
O Consejo General de Colegios Oficiales de Ingeniería
en Informática (CCII) é a entidade que representa
á profesión de enxeñaría informática española.
Constituíuse en 2010 e integra a todos os colexios
autonómicos de Enxeñaría Informática. Unhas das
súas principais funcións é a ordenación do exercicio da
profesión e a representación da Enxeñaría Informática
a nivel nacional e internacional.
A nova xunta de goberno é un proxecto de continuidade
da estratexia e de boa parte do equipo directivo do
Consejo, incluíndo o anterior presidente, Juan Pablo
Peñarrubia, que pasa a ser vicepresidente, e quen
pola súa parte destacou e agradeceu a enorme labor
realizada pola xunta de goberno saínte na etapa de
consolidación nacional e internacional da actividade
da enxeñaría informática española, incluíndo ao
propio Fernando Suárez de quen destacou a súa
calidade persoal, o seu compromiso coa profesión e o
seu bo facer, tanto a nivel nacional como de Galicia.

Ademais, esta nova xunta conta coa representación de
practicamente a totalidade dos colexios autonómicos
existentes, o que aporta pluralidade e coñecemento ao
equipo de traballo.
Como novidade, o Consejo introducirá a figura do
‘Colaborador Nacional’, que consistirá en posibilitar
que colexiados que non formen parte da xunta de
goberno do CCII poidan aportar as súas ideas e
opinións en aqueles campos nos que sexan expertos.
O Consejo continuará traballando para conseguir que a
regulación informática sexa unha realidade. Poñeranse
en marcha tamén accións como a colaboración para o
fomento da educación en informática e a formación
dos profesionais do sector; medidas moi necesarias
ante a constante evolución da profesión.
Así mesmo, Fernando Suárez considera fundamental
impulsar o Código Ético e Deontolóxico, non só
entre os seus colexiados senón tamén entre todos os
profesionais e empresas do sector TIC.

O Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG) mostra a súa desconformidade en
relación á posición de Navantia –empresa pública de construción naval do Grupo SEPI– sobre unha oferta
de emprego como analista de dirección financeira en Madrid, na que non figura a titulación de Enxeñaría en
Informática no listado de formación regrada dos requisitos desta oferta pública, vulnerando así o establecido
na Lei 40/2015 do Sector Público na que se especifica: “El resto del personal será seleccionado mediante
convocatoria pública basada en los principios de igualdad, mérito y capacidad”.
O CPEIG presentou hai uns meses un escrito ante o Ministerio de Hacienda no que se solicitaba a
rectificación desta oferta, destinada a cubrir un posto con funcións para proporcionar solucións eficaces
para as necesidades de análise de datos e xestión de procesos sobre o sistema de información de Navantia.
Para optar ao posto, os candidatos deben manexar ferramentas informáticas e uso de volumes elevados de
datos, ademais de valorar positivamente o coñecemento a nivel usuario de SAP, ferramentas de xestión de
proxectos, financeiras ou contables.
Na resposta de Navantia ao escrito de reclamación do CPEIG só se di que se admiten todo tipo de titulacións
e que todas as candidaturas serán tidas en conta para o posto de traballo. O Colexio profesional considera
que esta postura non evita o prexuízo que se lles causa ao colexiados enxeñeiros en informática, que ao
descoñecer que poden optar ao posto deciden non presentarse.
O CPEIG considera indubidable que os enxeñeiros en informática están plenamente capacitados para a realización
das funcións definidas neste posto de traballo, sendo o perfil máis apropiado o da enxeñaría en informática.
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O CPEIG nos medios de comunicación

La Voz de Galicia
07.06.19

Faro de Vigo
09.06.19

El Correo Gallego
18.06.19

El Ideal Gallego
19.06.19

El Correo Gallego
28.06.19

El Correo Gallego
28.06.19

El Progreso
29.06.19

Faro de Vigo
29.06.19

El Correo Gallego
03.07.19

Atlántico Diario
03.07.19

El Correo Gallego
07.07.19

Diario de Ferrol
16.07.19

El Correo Gallego
17.07.19

El Correo Gallego
22.07.19

La Opinión de La Coruña
14.08.19

Faro de Vigo Arousa
15.08.19

La Región
15.08.19

Faro de Vigo
22.08.19

El Progreso A Chaira
3-9 setembro 2019

La Voz de Galicia
04.10.19

