
O CPEIG celebrou o 1 de xullo en Santiago  
a décimo cuarta edición da NOITE, a súa gala anual 

A informática como clave da era dixital  
para afrontar retos como o cambio climático  
e contribuír ao progreso social e ao avance económico

REVISTA DA ENXEÑARÍA EN INFORMÁTICA N
º 

20
  I  D

ec
em

br
o 

20
22



2

CONSELLO EDITORIAL

Fernando Suárez, presidente do CPEIG

Susana Ladra, vicepresidenta do CPEIG

Juan José González, secretario do CPEIG

Roberto Vieito, vicesecretario do CPEIG

Francisco Javier Rodríguez, tesoureiro do CPEIG

Iván Luis Vázquez, vogal do CPEIG

Contidos e asesoramento: Vía Láctea Comunicación
Maquetación: Vía Láctea Comunicación

Suxestións e comentarios: revista@cpeig.gal

Datos de contacto do CPEIG
Rúa Fernando III O Santo 13-1ºA
15701 Santiago de Compostela
Tel: 981 592 773 - Fax: 981 553 997

www.cpeig.gal
ISSN 2255-3169

REVISTA DA ENXEÑARÍA EN INFORMÁTICA

ÍNDICE

3-9 páx XIV Noite da Enxeñaría en Informática de Galicia 

10-12 Curso Superior de Administración Electrónica 2022

13-15 Recomendacións para as compras online no Black Friday

16 Xornada de Blockchain

17-18 Olimpíada Informática Galega 2023 

19 Convenios de colaboración

20-21 O CPEIG nos medios de comunicación

22 GRAZAS A Noite!



33

O CPEIG celebrou o 1 de xullo a súa gala A NOITE 
en Santiago e entregou os premios anuais da 
profesión ante máis de 350 convidados
O Colexio de Enxeñaría en Informática de Galicia 
(CPEIG) celebrou o pasado 1 de xullo a súa 
“XIV Noite da Enxeñaría en Informática de 
Galicia” cun cóctel e unha cea de gala no Hotel 
OCA Puerta del Camino en Santiago na que 
se entregaron os premios anuais da profesión. 
Asistiron máis de 350 convidados ao evento 
TIC referente de Galicia, entre representantes 

do ámbito empresarial, da Administración 
pública, do ámbito universitario e profesionais 
do eido tecnolóxico. A NOITE é xa unha gala 
consolidada onde o CPEIG mostra á sociedade 
o traballo desenvolto por enxeñeiros en 
informática dentro da sociedade da información 
e as iniciativas relacionadas co ámbito das TIC. 
[Ver gravación do evento]
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Premio Iniciativa da Administración
O proxecto Equipos @, seis grupos 
especializados en ciberdelincuencia na Guardia 
Civil, recibe o premio nesta categoría por ser 
unha iniciativa que se creou para garantir 
a seguridade e a protección dos dereitos 
e liberdades dos usuarios no ciberespazo, 
enmarcado no Plan Estratégico contra la 
Cibercriminalidad do Ministerio del Interior.

Foron doce as distincións anuais que se 
entregaron na gala, premios que corresponden 
a diversas categorías onde os colexiados/as 
recoñecen as iniciativas ou persoas destacadas 
no ámbito da enxeñaría en informática. En 
primeiro lugar, o presidente do CPEIG, Fernando 
Suárez Lorenzo, agradeceu a colaboración dos 
patrocinadores do evento, “un apoio continuado 
no tempo que supón un compromiso e un 
impulso para seguir traballando todos xuntos por 
un futuro mellor para o noso país”. Ademais, 
felicitou aos premiados polo seu talento esforzo 
e compromiso para modelar e construír un porvir 
dixital. “O futuro é cuestión de actitude e de 
talento e, sen dúbida, os premios que entregamos 
son exemplo do liderado da nosa profesión e da 
nosa terra” –asegurou–.

O director de Enxeñaría de Seguridade de 
Google, Bernardo Quintero Ramírez; as 
enxeñeiras en informática Núria Castell Ariño 
e Karina Gibert Olivaras; o xefe da Subárea 
da Seguridade da Axencia para Modernización 
Tecnolóxica de Galicia, Gustavo Herva Iglesias; 
o mozo enxeñeiro en informática Íñigo López-
Riobóo Botana; a empresa Manfred; o proxecto 
Equipos @ enmarcado no Plan Estratégico 
contra la Cibercriminalidad do Ministerio del 
Interior; o videoxogo ‘The Waylanders’ de Gato 
Studio; o estudo “Impacto da Tecnoloxía na 
Adolescencia. Relacións, riscos e oportunidades” 
de UNICEF España/USC/CCII, o Congreso 
Internacional de Animación, Efecto Visuales 
y Nuevos Media Mundos Digitales no seu 20 
aniversario; e a compañía TRISON; a plataforma 
‘IT4Ukrainians.com’; a Estratexia Galicia 
Dixital 2030 da Xunta de Galicia; os programas 
#IMPACT da Fundación GoodJob; a rede 
Dinapsis de Viaqua; e o grupo SING son as 
persoas, organismos ou entidades distinguidas.

Listaxe dos premiados [Máis información de cada 
premio na web do CPEIG https://cpeig.gal/] 

Premio Iniciativa Emprendedora
A compañía de recruiting ou de recursos humanos 
especializada no sector tecnolóxico, a galega 
Manfred, foi premiada con esta distinción polo 
seu labor de axudar aos profesionais a xestionar 
a súa carreira profesional e poñer en contacto ao 
mellor talento coas empresas máis innovadoras, 
empregando unha ferramenta que permite crear 
o CV e sincronizalo en múltiples plataformas 
online de forma automática, ofrecendo un maior 
control sobre os datos.
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Premio Iniciativa Empresarial
Este recoñecemento foi para ‘The Waylanders’, 
un videoxogo de rol creado e ambientado en Galicia 
pola empresa coruñesa Gato Salvaje Studio.

Premio Traxectoria Profesional
A distinción recaeu no xefe da Subárea da 
Seguridade da Axencia para a Modernización 
Tecnolóxica de Galicia, Gustavo Herva 
Iglesias, que, tras vinte e dous anos de carreira, 
actualmente é responsable da definición e 
implantación das políticas corporativas de 
seguridade da información, ciberseguridade e 
protección de datos persoais da Xunta de Galicia.

Premio Especial CPEIG
Distínguese nesta categoría a UNICEF España/
USC/CCII polo estudo Impacto da Tecnoloxía 
na Adolescencia. Relacións, riscos e 
oportunidades, ao Congreso Internacional de 
Animación, Efecto Visuales y Nuevos Media 
Mundos Digitales no seu 20 aniversario 
e á compañía coruñesa TRISON por liderar en 
Europa o sector da integración audiovisual
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Premio Ada Byron, dirixido a mulleres enxeñeiras en Informática
O recoñecemento distingue por partida dobre ás doutoras en Informática Núria Castell Ariño e Karina 
Gibert Oliveras, tamén catedrática, ambas da Universidade Politécnica de Cataluña-BarcelonaTech. 
As dúas enxeñeiras en informática dedican parte da súa carreira á fomentar a presenza feminina e dar 
visibilidade ás mulleres no campo tecnolóxico.

Premio e-Inclusión
IT4Ukrainians.com, plataforma de axuda á 
empregabilidade dos refuxiados ucraínos, recibe 
esta distinción do CPEIG. Impulsada por Mobile 
World Capital Barcelona e CIONET, é un portal 
de oportunidades laborais para profesionais con 
capacidades no ámbito tecnolóxico e dixital en 
empresas punteiras en Europa.

Premio Impulso Dixital de Galicia
Recibe este recoñecemento a Estratexia 
Galicia Dixital 2030 da Xunta de Galicia, 
a través da Axencia para a Modernización 
Tecnolóxica de Galicia.

Premio Innovación Tecnolóxica  
no Ensino
Reciben o premio os programas #IMPACT, de 
empregabilidade para persoas con discapacidade 
no sector da tecnoloxía da Fundación GoodJob.
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Premio Obxetivos de Desenvolvemento Sostible (ODS)
Recibe a distinción a rede Dinapsis de Viaqua, de hubs de transformación dixital para a xestión da 
auga e o medio ambiente en Galicia, e ao grupo SING de investigación biomédica e ciberseguridade da 
Universidade de Vigo (UVigo), formado por investigadores da Escola Superior de Enxeñaría Informática 
(ESEI) do Campus de Ourense.

Premio Traballo Fin de Máster
A distinción outorgouse ao coruñés Íñigo Luis 
López-Riobóo Botana pola súa ferramenta 
de maximización de negocio na plataforma 
TripAdvisor. Os outros finalistas foron Daniel Pena, 
que desenvolveu un sistema para facilitar a compra 
online en supermercados a través do móbil, e José 
Morano, autor dunha ferramenta web de apoio 
ao diagnóstico de patoloxías oculares.

Colexiado de Honra
Este premio recaeu no director de Enxeñaría de 
Seguridade de Google, Bernardo Quintero 
Ramírez, promotor do primeiro Centro de 
Excelencia en Ciberseguridade de Google 
para Europa, que se inaugurará a mediados 
de 2023 en Málaga.

Fernando Suárez sinalou que nos últimos anos 
estase a vivir a ruptura da unidade europea co 
Brexit, a irrupción das fake news na sociedade, 
unha pandemia mundial e este mesmo ano o 
estalido dun conflito armado no continente 
europeo que non se vivía desde a II Guerra 
Mundial, “todo acelerado polo feito de que 

estamos inmersos na maior revolución a todos os 
niveis da historia da humanidade”. O presidente 
do colectivo asegurou que a guerra en Ucraína 
sacudiu conciencias, e indicou que o sector da 
informática non foi alleo a este movemento de 
solidariedade, como así o demostra a plataforma 
‘IT4Ukrainians.com’ premiada.
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Outro elemento clave da metamorfose actual é a 
desaparición do mundo da globalización radical, 
que segundo Fernando Suárez invita a reflexionar 
sobre a vulnerabilidade da economía a factores 
como os prezos da enerxía. “O cambio climático 
é o maior reto ao se enfronta a humanidade e 
neste desafía a informática ten moito que aportar, 
xa que non pode haber transición enerxética sen 
dixitalización” –apuntou–. Así, o CPEIG decidiu 
crear este ano un premio para recoñecer proxectos 
centrados no cumprimento dos ODS definidos 
por Nacións Unidas. “Como sociedade, debemos 
pelexar por defender os valores nos que cremos, 
a liberdade, a solidariedade, a cooperación, a 
unidade, a ética e o feito incuestionable de que 
son as persoas as que deben estar no centro de 
todo” –afirmou–. 

Seguindo esta afirmación, o CPEIG concedeu 
un premio especial a Unicef España, a USC e o 
CCII por un estudo no que se ve a realidade da 
mocidade ante o uso de internet co obxecto de 
sinalar que “son as persoas as que dan sentido á 
tecnoloxía e non ao revés”.

Na época con maior acumulación de tecnoloxía, 
Fernando Suárez sinalou a necesidade de poñela 
ao servizo das persoas, por exemplo, tal e como 
realiza a Axencia para a Modernización Tecnolóxica 
de Galicia para alcanzar o impulso dixital en 
Galicia e a Delegación do Goberno en Galicia por 
garantir a seguridade e a protección dos dereitos e 
liberdades dos usuarios no ciberespazo.

Outro aspecto significativo deste momento 
de cambios que destacou Suárez é a chegada 
da Intelixencia Artificial. “Galicia debe ser 

Fernando Suárez, presidente:  
“Como sociedade, debemos pelexar 

por defender os valores nos que 
cremos, a liberdade, a solidariedade, a 

cooperación, a unidade, a ética e o feito 
incuestionable de que son as persoas as 

que deben estar no centro de todo”

protagonista, coa unidade de todo o sector 
tecnolóxico, da creación na comunidade da 
Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia 
Artificial” –apostou–. Tamén o presidente 
fixo fincapé na inclusión, ben na atracción de 
talento feminino a profesións tecnolóxicas, 
misión premiada co Ada Byron a Núria Castell 
e Karina Gibert, e a contribución da informática 
ao progreso social e o avance da economía, 
aspectos polo que a Fundación GoodJob e a 
empresa Manfred foron distinguidas.

Pero a tecnoloxía está máis accesible que nunca 
e así se demostra con novos avances en realidade 
virtual, Internet das Cousas, Big Data, Blockchain, 
computación cuántica, ciberseguridade, Edge 
Computing, así como a nomeada IA e a Web36 
e o Metaverso. Fernando Suárez explicou que 
Galicia está na vangarda de todos estes avances 
tecnolóxicos, con empresas e iniciativas como 
‘The Waylanders’, Trison e Mundos Digitales.

Tamén se premiou a encarnación dos valores e 
principios da ética “hacker”, fundamentada en 
compartir, na transparencia e na descentralización 
e no libre acceso aos computadores e 
coñecemento, a profesionais como Íñigo López-
Riobóo, Gustavo Herva ou Bernardo Quintero.
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Como reivindicacións no contexto actual, 
Fernando Suárez quixo trasladar ao contorna 
educativa a diferencia entre competencia dixital 
e informática, onde non basta con saber usar 
dispositivos dixitais ou programas, así como 
a inclusión da especialidade de enxeñaría en 
informática na modificación da Lei de Emprego. 
“Somos a porta ao futuro, facemos posible 
canto está por vir e nada sucedera sen nós na era 
dixital” –sentenciou–.

Esta décimo cuarta edición foi inaugurada polo 
presidente do CPEIG, e contou coa asistencia do 
delegado do Goberno en Galicia, José Miñones; 
o delegado Territorial da Xunta de Galicia na 
Coruña, Gonzalo Trenor; a directora da Axencia 
para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, 
Mar Pereira; José Pazos Arias, membro do 
equipo de goberno da Universidade de Vigo 
(UVigo); a vicerreitora de Estudantes e Cultura 
da Universidade de Santiago (USC), Mª del Pilar 
Murias Fernández; o reitor da Universidade da 
Coruña (UDC), Julio Abalde; así como outras 
personalidades e representantes do sector TIC 
galego que exercerán como patrocinadores do 
evento e as colexiadas e colexiados do CPEIG.

A gala foi presentada por Raúl Pérez, humorista e 
imitador coñecido por moitos por ter colaborado 
no programa Late Motiv que Andreu Buenafuente 
presentou en Movistar 0. Raúl (Madrid, 1976) é 
enxeñeiro Técnico de Telecomunicacións en Son e 
Imaxe, pero abandonou este futuro estable para 
dedicarse á comedia. Comezou madrugando 

dez anos en “Anda Ya!” (morning show de 
Los40) onde conseguir bater o Récord Guinness 
de explotar globos co cu nun minuto, ademais 
de ser actor de dobraxe. Pero o seu campo son 
as imitacións e domina personaxes como Pedro 
Sánchez, Pablo Iglesias, Manuela Carmena, Iker 
Jiménez, Eva González, Jorge Javier Vázquez, 
Antonio Lobato, Rafa Nadal, Matías Prats, 
Gloria Serra, Pedro Piqueras, Miguel Ángel 
Revilla, Josep Pedrerol, Manolo Lama, Andrés 
Iniesta, Jesús Vidal, Luis Piedrahita, Juan de los 
Chunguitos, Arturo Valls, e así ata uns 200. 
Tamén os asistentes desfrutaron coa actuación 
do dúo musical Queen Forever Tribute, un dos 
mellores tributos obra musical e discográfica de 
QUEEN, un clásico do século XX, do momento 
con coidadas caracterizacións e unha posta en 
escena minuciosamente deseñada.

Ver fotografías da XIV Noite
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O CPEIG e a Axencia para a Modernización 
Tecnolóxica de Galicia celebran un curso de 
coñecementos avanzados sobre administración 
dixital para 70 empregados públicos para 
achegalos á cidadanía e ás empresas

O pasado 13 de setembro 
inaugurouse a décimo segunda 
edición do Curso Superior de 
Administración Electrónica que se 
impartiu ata o 25 de outubro na EGAP

O CPEIG e a Axencia para a Modernización 
Tecnolóxica de Galicia inauguraron o pasado 
13 de setembro a décimo segunda edición do 
“Curso Superior de Administración Electrónica 
2022”. O acto celebrouse no salón de actos da 
Escola Galega de Administración Pública (EGAP) 
de Santiago de Compostela, presidido pola 
directora da EGAP, Sonia Rodríguez-Campos; 
a directora da Área de Administración Dixital da 
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de 
Galicia, María José García Sexto; e o presidente 
do CPEIG, Fernando Suárez.

A Lei 39/2015 do Procedemento Administrativo 
Común das Administracións Públicas sinala que 
unha Administración sen papel, baseada nun 
funcionamento integramente electrónico, non só 
serve aos principios de eficacia e eficiencia, ao 
aforrar custos a cidadáns e empresas, senón que 
tamén reforza as garantías e ofrece transparencia. 

Para reforzar esta idea, o presidente do CPEIG 
analizou os obxectivos da Axenda España Dixital 
2025, centrada no impulso da transformación 

O presidente de Alastria e CEO de Add4U, Miguel Ángel Domínguez, 
ofreceu unha conferencia maxistral onde analizou o papel das tecnoloxías 
disruptivas destinadas a resolver problemas tradicionais do sector público

dixital que axudará ao desenvolvemento do 
Estado, co despregamento do 5G, o reforzo 
da ciberseguridade, a dixitalización das 
administracións públicas e das empresas, o 
desenvolvemento da economía do dato, a 
Intelixencia Artificial e os dereitos dixitais da 
cidadanía, entre outros. “Esta axenda marca que 
en 2025, o 50% dos servizos públicos estarán 
dispoñibles en app móbil e simplificarase a relación 
da cidadanía e empresas coas administracións” 
–asegurou–. Tamén España Dixital 2025 tentará 
pechar as fendas dixitais (socioeconómicas, de 
xénero, xeracionais, territoriais ou ambientais). 
“Preténdese conseguir que en 2025 o 80% das 
persoas teñan competencias dixitais básicas, a 
metade delas mulleres” –indicou.
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Para alcanzar estes propósitos, Fernando Suárez 
apuntou que as organizacións públicas deben 
“cambiar, moverse e actuar”, tendo como 
centro da transformación ao cidadán e os 
servizos que se lle ofrecen. 

María José García Sexto sinalou que a 
Administración autonómica leva máis dunha 
década traballando nun proceso continuo de 
transformación dixital que se reflicte, entre 
outros indicadores, nun incremento da relación 
telemática dos galegos coa administración.

En 2021, o 85% das entradas no sistema único 
de rexistro da Xunta de Galicia proceden de 
canles dixitais, fronte ao 53% no 2019. Nestes 
anos, Galicia acadou unha situación de madurez 
no proceso de transformación dixital que 
permite abordar agora unha nova etapa que 
quedou recollida no “III Plan de Administración 
e Goberno Dixital. 2025”, aprobado este ano 
polo Consello da Xunta, “un plan cuxa finalidade 
última é favorecer unha mellor relación coas 
persoas, propiciando unha administración 
proactiva a partir do coñecemento que os 
datos aportan, consolidando un modelo de 
atención integral independentemente da canle 
de acceso, e especialmente simplificando e 
facilitando o uso dos servizos dixitais por parte 
da cidadanía”, engadiu García Sexto.

Pola súa parte, Sonia Rodríguez-Campos 
apuntou que desde a Administración pública 
débese continuar traballando para “consolidar 
un goberno dixital máis eficaz e eficiente que 
permita resolver novos desafíos e ofrecer mellores 
servizos”. Afirmou que o obxectivo é avanzar 
cara a unha administración electrónica aberta, 
máis transparente e colaborativa que favoreza 
a participación da cidadanía. “Un contexto de 
evolución como o actual, inexorablemente, trae 
consigo cambios tecnolóxicos e nos procesos 
de traballo que fan imprescindible a reciclaxe 
profesional e a adquisición de novas habilidades 
e coñecementos por parte do persoal empregado 
público” –indicou–.

Presente e futuro  
da administración electrónica

O presidente de Alastria e cofundador e CEO de 
Add4U, Miguel Ángel Domínguez, impartiu 
unha conferencia maxistral titulada “Presente 
e futuro da administración electrónica”. 
Domínguez analizou o papel das tecnoloxías 
disruptivas destinadas a resolver problemas 
tradicionais do sector público, tales como a 
robotización RPA, automatización Low Code e 
BlockChain para automatizar a tramitación de 
expedientes públicos. 



“A rápida evolución tecnolóxica e os avances 
nas solucións tecnolóxicas, como Robotización 
RPA, automatización Low Code, iBPM, ou 
BlockChain para a transformación dixital 
das administracións e as empresas públicas, 
deron lugar á aparición de novos sistemas, 
metodoloxías e ferramentas que favorecen 
a eficacia e a eficiencia da xestión dos 
procedementos produtivos e administrativos das 
empresas públicas incorporando actualizacións 
tecnolóxicas, normativas de interoperabilidade, 
de seguridade ou de accesibilidade, entre 
outras” –sinalou–.

Adicionalmente, Domínguez explicou que os 
últimos cambios lexislativos, especialmente no 
relativo ás novas leis 39/2015 e 40/2015, do 1 
de outubro, do Procedemento Administrativo 
Común e de Réxime Xurídico do Sector Público, 
fan imprescindible para os organismos públicos a 
adaptarse para poder enfrontar o cumprimento 
dos novos retos legais e de calidade de servizo 
que terán que propiciar o cumprimento da citada 
lexislación. “Nesta sesión, analizamos como esas 
ferramentas permiten á administración adaptarse 
aos novos cambios legais e tecnolóxicos para 
mellorar a experiencia de usuario da cidadanía 
e empresas aos que a administración presta os 
seus servizos, analizando as últimas tecnoloxías 
dispoñibles” –argumentou–. 

Formación transversal

Esta actividade ten como finalidade afondar, 
desde unha perspectiva técnico- xurídica e 
cunha importante parte práctica, na concepción 
da administración electrónica, incidindo na 
relevancia que ten a súa implantación nas distintas 
Administracións galegas. A dirección académica 
está a cargo do presidente do CPEIG, Fernando 
Suárez. Así, os contidos do programa analizarán 
desde distintos enfoques a administración dixital 
para que o alumnado adquira ou perfeccione 
os seus coñecementos teóricos e prácticos en 
informática e en dereito.

Este curso superior, que serviu para dar formación 
a 70 empregados públicos, desenvolveuse do 13 
de setembro ao 25 de outubro, cun total de 114 
horas lectivas na modalidade semipresencial.
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Alerta polas principais ciberameazas no Black Friday: phishing, 
para roubar usuario e contrasinal, e smishing onde se recibe 
unha mensaxe de texto simulando unha entidade de confianza, 
como as empresas de transporte que entregan os pedidos

O CPEIG aconsella aplicar o sentido común, fuxindo de ofertas demasiado 
atractivas e usando webs de confianza, para mercar con seguridade por internet

Informes recentes sinalan que un 68,8% da poboación galega merca algunha vez por 
internet, e os últimos datos rexistrados amosan que Galicia sufriu 6.345 ciberestafas 
no primeiro trimestre de 2022

As compras online seguen en aumento e con 
elas os ciberdelitos con ataques informáticos a 
diario a empresas e particulares. O Black Friday 
(“Venres negro”), que se celebrou o venres, 25 
de novembro, e o seu complemento cibernético, 
o “Ciberluns” (luns-28 de novembro), coñecido 
internacionalmente como Cyber Monday 
e dedicado ás compras por internet, estas 
ciberestafas incrementaranse se cabe aínda 
máis ao aumentar o consumo como anticipo da 
campaña do Nadal.

O Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática 
de Galicia (CPEIG) explica que o e-commerce 
ou comercio electrónico é un sistema de 

compravenda de produtos e servizos que está 

cada vez máis de moda e suma adeptos día 

tras día. Segundo o informe “Sociedad Digital 

en España 2022” da Fundación Telefónica, a 

porcentaxe da poboación galega que mercou 

algunha vez por internet creceu 10,1 puntos en 

2021, situándose nun 68,8%.

Fernando Suárez, presidente:  
“O phishing é o punto de partida 

do 90% de ciberataques que se 
producen actualmente”
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Nestes días de gran volume de compras online, 
unha das principais ciberameazas é o phishing, 
un tipo de estafa coa que os ciberdelincuentes 
rouban o nome de usuario e o contrasinal. O 
CPEIG sinala que para levar a cabo esta ciberdelito, 
os atacantes envían un correo electrónico –que 
simula provir dunha marca ou tenda coñecida– 
no que se inclúe un enlace a un portal falso e 
solicitan os datos do usuario, cunha mensaxe 
similar á seguinte: Houbo un problema con seu 
pedido. Inicie sesión na súa conta e confirme os 
detalles do seu pago. 

Para protexerse contra un ataque de phishing, 
en lugar de facer clic no enlace do correo 
electrónico, o CPEIG explica que o consumidor 
debe ir directamente ao sitio web da marca 
real e iniciar sesión aí. “O phishing é o punto 
de partida do 90% de ciberataques que se 
producen actualmente” –engade Suárez–. De 
igual forma, funcionan as estafas BEC (Business 
Email Compromise) que usan técnicas sinxelas de 
enxeñaría social para enganar aos usuarios.

Outra ameaza moi activa nestes días intensos de 
compras online é o smishing, unha mestura entre 

phishing e SMS no que se recibe unha mensaxe de 
texto simulando unha entidade de confianza. No 
caso do Black Friday, Fernando Suárez explica que 
poderían ser mensaxes de empresas de transporte 
que piden que se faga unha acción (chamar a un 
número, clicar nun enlace ou facer un micropago) 
para conseguir os datos persoais. “En momentos 
de compra masiva por internet, ben sexan 
rebaixas, Black Friday ou Nadal, estas actividades 
fraudulentas son especialmente impactantes pola 
cantidade de transaccións que se fan de xeito 
online, xa que mesmo descoñecemos na maioría 
dos casos cal é a compañía de transportes que 
efectuará o reparto do pedido” –explica–.

Segundo datos da Axencia para a Modernización 
Tecnolóxica, Galicia rexistrou 22.010 cibercrimes 
en 2021 e 6.345 ciberestafas no primeiro 
trimestre de 2022, sinalando que os galego de 
entre 25 e 45 anos son os máis afectados por 
este tipo de ataques, que tamén sofren empresas 
privadas e administracións públicas. De acordo 
a estes datos, tamén aumentaron as infracións 
penais no último ano, crecendo un 50%. Por 
todo, o Colexio ofrece unha serie de consellos 
para previr estes ciberdelitos:

• Non abrir ningún enlace, descarga ou ficheiro procedente dun correo electrónico 
que presente calquera indicio ou patrón fóra do habitual.

• Utilizar software de seguridade, ferramentas antivirus e antimalware, cortafogos 
persoais, ferramentas de borrado seguro, etc.

• Limitar a superficie de exposición ás ameazas, non só hai que implementar medidas 
de seguridade que protexan o acceso á información, senón que hai que determinar 
os servizos que son estritamente necesarios.

• Cifrar a información sensible.

• Utilizar contrasinais adaptadas á funcionalidade, sendo conscientes de que a dobre 
autentificación xa é unha necesidade.

• Facer un borrado seguro da información unha vez que esta xa non sexa necesaria ou 
se retire de uso do soporte en cuestión.

• Realizar copias de seguridade periódicas, non existe outra alternativa en caso de 
infección de código malicioso tipo ransomware, perda de datos, avarías do hardware 
de almacenamento, borrado de información involuntaria por parte do usuario, etc.

• Manter actualizadas as aplicacións e o sistema operativo é a mellor maneira de evitar 
dar facilidades á potencial ameaza.

• Revisar regularmente a configuración de seguridade aplicada, os permisos das 
aplicacións e as opcións de seguridade.co
n

se
llo

s
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No caso das compras por internet, o CPEIG 
ofrece diferentes recomendacións: Non facer as 
compras conectados a unha rede wifi pública. 
Hai que asegurarse de que se visitan webs 
seguras, comprobando que na parte superior 
apareza o cadeado de SSLO. A privacidade é 
fundamental polo que é importante que xamais 
se revele a información persoal (nº de tarxeta, 
dirección…) por email ou teléfono. Utiliza unha 
tarxeta só para compras por internet, unha boa 
opción é ter unha de prepago, a cal se utilice 
só para eses fins. Mesmo moitas entidades 
bancarias ofrecen tarxetas virtuais para este tipo 

de compras. Memoriza o código CCV e bórrao 
da túa tarxeta, en caso de que se extravíe non 
poderán realizar compras por internet. Escribe a 
URL da web na barra de direccións en lugar de 
entrar a través dun enlace. Desta forma evitarase 
a desviación a posibles webs fraudulentas. 
Utiliza un email específico para compras online, 
desta forma evitaranse correos que teñan virus. 
Comproba a política de devolucións da tenda 
online na que se realizan as transaccións. Garda 
os tickets das compras realizadas Como último 
consello: Utiliza o sentido común. Desconfía de 
gangas e ofertas incribles.

Ciberseguridade durante o Black Friday nunha ecommerce
Ademais, o CPEIG tamén dá unhas claves esenciais para os comercios electrónicos, xa que cada ano 
rexístranse un maior número de ataques informáticos ás ecommerce coas consecuentes perdas de ingresos:

• Aplica certificados de seguridade que protexan a comunicación cos usuarios.

• Utilizar unha plataforma de pago de calidade e actualizar o software constantemente para evitar 
brechas de seguridade.

• Utilizar solucións TI que garantan a seguridade do portal de venda, dos recursos do negocio y dos 
propios clientes.

• Formar aos empregados en materias relacionadas coa ciberseguridade, así poderán facer un uso 
responsable das ferramentas dixitais e saberán executar un protocolo de prevención e actuación 
se finalmente se producira o ciberataque.

• Requirir unha información persoal dos seus clientes que cumpra co Regulamento Xeral de 
Protección de Datos e eviten a filtración de datos delicados ante posibles ataques.

• Consellos de seguridade informática para os clientes.
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O CPEIG e a Axencia para a Modernización Tecnolóxica 
de Galicia celebraron no mes de outubro unha 
formación sobre Blockchain para a aplicación desta 
tecnoloxía ao mundo real
A xornada inaugural tivo lugar na Facultade de Ciencias Económicas 
e Empresariais da USC

ás cadeas de subministro, chegando mesmo en 
algúns procesos a aforrar ata o 90% de custes 
de xestión de transporte e loxística.

A tecnoloxía BlockChain (cadea de bloques) 
e resto das tecnoloxías DLTs son como un 
xigantesco libro de rexistros que recolle todos 
os datos dun intercambio con valor. Este gran 
libro está gardado de forma descentralizada 
nos nodos (ordenadores) da rede utilizada polo 
sistema, coa peculiaridade de que a información 
se replica por igual en todos os nodos.

A xornada foi inaugurada polo presidente 
do CPEIG, Fernando Suárez Lorenzo. A 
continuación, tivo lugar o relatorio “Necesidades 
de formación en tecnoloxía DLT” que impartiu 
o profesor titular da USC, Manuel Fernández 
Grela. Despois foi a quenda de Wladimiro 
Navarro Köhler, director de Blockchain en 
Addalia, que falou da “Aplicación de Blockchain 
ao mundo real”. A continuación celebrouse unha 
mesa redonda, titulada “España descentralizada: 
O Blockchain como oportunidade nun mundo en 
constante cambio”, na que interviron o director 
do Máster en Riscos Financeiros do ICADE, Luis 
Garvía Vega; o presidente de Alastria e CEO de 
Add4u, Miguel Ángel Domínguez; e de novo 
Wladimiro Navarro.

O CPEIG e a Axencia para a Modernización 
Tecnolóxica de Galicia celebraron o pasado 4 
de outubro unha formación sobre Blockchain 
cunha xornada titulada “Mobilizando o mundo 
con Blockchain” na Facultade de Ciencias 
Económicas e Empresariais da Universidade 
de Santiago (USC). A formación organizouse 
en colaboración coa USC, a Universidade de 
Vigo (UVigo), a Escola Superior de Enxeñaría 
Informática da UVigo e Alastria – asociación 
que fomenta a economía dixital a través do 
desenvolvemento de tecnoloxías de rexistro 
descentralizadas/Blockchain–. 

Esta actividade formativa forma parte das 
iniciativas ao abeiro do convenio asinado entre 
o CPEIG e a Axencia para a Modernización 
Tecnolóxica de Galicia. En modalidade mixta 
presencial e teleformación, abordáronse as 
tecnoloxías BlockChain con esta xornada 
inaugural e sesións de formación online que se 
celebraron durante o mes de outubro para un 
máximo de 60 participantes.

Blockchain é unha tecnoloxía disruptiva que abre 
as portas a novos modelos de negocio, aporta 
confianza e automatiza procesos empresariais 
de todos os sectores, como acurtar os pagos 
internacionais de días a horas, dar trazabilidade 
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O CPEIG celebrará a Olimpíada Informática Galega 
2023 o 10 de febreiro na Facultade de Informática 
da Universidade da Coruña [https://oig.gal/]

A pre-inscrición estará aberta ata o 15 de decembro para 
estudantes de secundaria, bacharelato ou grao medio
Seleccionaranse dous representantes que participarán na Olimpíada Informática 
Española, que será do 24 ao 26 de marzo en Madrid, e de aí, os gañadores 
poderán acceder á Olimpíada Informática Internacional, que terá lugar entre 
agosto e setembro en Hungría

O Colexio Profesional de Enxeñaría en 
Informática de Galicia (CPEIG), en colaboración 
coas tres universidades galegas –Universidade da 
Coruña (UDC), Universidade de Santiago (USC) 
e Universidade de Vigo (UVigo)– organizan a 
Olimpíada Informática Galega 2023 (OIG 
2023). O obxecto da OIG, destinada a estudantes 
de secundaria, bacharelato e ciclos formativos 
de grao medio, é a promoción do coñecemento 
e das vocacións nesta disciplina da informática 
tan presente en todos os ámbitos hoxe en día e 
necesaria para a formación integral da mocidade. 

O certame celebrarase de maneira presencial o 
10 de febreiro, pola tarde na Facultade de 
Informática da Universidade da Coruña (coa 
colaboración da Escola Superior de Enxeñaría en 
Informática da Universidade de Vigo e da Escola 
Técnica Superior de Enxeñaría da Universidade 
de Santiago de Compostela).

A pre-inscripción estará aberta ata o 15 de 
decembro e é un requisito imprescindible para 
a posterior participación. Poderán inscribirse 
mozos e mozas que estean cursando a ESO, 
bacharelato ou un ciclo formativo de grao 
medio nun centro da Comunidade Autónoma 
de Galicia, sempre que non teñan máis de 20 
anos o 1 de xullo de 2023.

A competición consta dun conxunto de 
problemas, xeralmente entre catro e seis. 

Cada problema deberá resolverse empregando 
unha linguaxe de programación que permita 
automatizar a súa resolución. Na OIG permítese 
o uso de C++, Python ou Java. Cada problema 
describirá un escenario onde os participantes 
deberán desenvolver un programa que o resolva, 
o que require coñecementos de deseño correcto e 
eficiente de algoritmos. Os participantes poderán 
adestrar antes da competición inscribíndose 
nos adestramentos organizados polo comité 
pedagóxico da OIE, coa colaboración de antigos 
participantes da olimpíada e profesores de 
distintas universidades (inscrición).

A OIG permitirá seleccionar a dous representantes 
galegos para participarán na XXVII Olimpíada 
Informática Española (OIE), que se celebrará do 
24 ao 26 de marzo de 2023 en Madrid, mentres 
que o resto de participantes mellor clasificados 
na olimpíada galega tamén recibirán premios. De 
aí, os gañadores poderán acceder á Olimpíada 
Informática Internacional, que se celebrará en 
agosto/setembro de 2023 en Hungría. 
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Máis información: https://oig.gal/. 

Contacto: informacion@oig.gal

A competición en 2022 tivo 17 participantes e o gañador galego, Óscar Carballo, 
conseguiu medalla de bronce na olimpíada española

A OIG 2022 celebrouse o 11 de marzo nas 
tres facultades de informática de Galicia. No 
certame participaron 17 estudantes –13 rapaces 
e 4 rapazas–procedentes de once centros 
educativos das cidades da Coruña, Ourense, 
Santiago e Vigo, pero tamén de localidades 
como A Estrada, Culleredo, Noia, O Barco de 
Valdeorras e O Porriño. Este evento contou co 
patrocinio de diversas entidades e empresas do 
sector das novas tecnoloxías (Abanca, Apser, 
Atos, AWS, Bahía Software, CITIC, Clúster 
TIC de Galicia, Councilbox, Duacode, DXC 

Technology, Emetel, Extreme Networks, Google 
Cloud, Minsait, NetApp, Plexus e Sixtema).

O primeiro clasificado foi Óscar Carballo, 
natural de Castro de Rei e estudante do colexio 
Liceo La Paz da Coruña, que viaxou a Madrid 
xunto á segunda clasificada, Paula Taibo, 
estudante do IES Rego de Trabe de Culleredo, 
para participar na olimpíada española onde 
gañou unha medalla de bronce, mentres que a 
súa compañeira recibiu un diploma de mención 
como finalista do certame. 

Fotografía de familia da entrega dos premios da OIG 2022 (co conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e 
Universidades da Xunta de Galicia, Román Rodríguez; o reitor da Universidade da Coruña (UDC), Julio E. Abalde; o reitor da 
Universidade de Santiago de Compostela (USC), Antonio López; representantes das escolas e facultades de Informática de 
Galicia; o presidente do CPEIG, Fernando Suárez; outros membros da xunta de goberno colexial, así como os patrocinadores 
da OIG e os participantes acompañados polas súas familias, directores e profesores dos seus centros de ensinanza)
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O CPEIG e o Centro de Iniciativas Empresariais Mans (CIE 
Mans) da Fundación Paideia Galiza asinaron un acordo 
para regular a colaboración entre ambas partes en relación 
coas condicións vantaxosas que o CIE Mans aplicará ás 
colexiadas e colexiados do CPEIG. Asinaron o convenio o 
presidente do CPEIG, Fernando Suárez, e o vicepresidente 
da Fundación Paideia Galiza, Guillermo Vergara.

As colexiadas e colexiados do CPEIG poderán gozar 
de descontos para estancias e alugueres, tanto nos 
servizos de coworking Mans que dispón nos seus 
centros de A Coruña e Padrón, como en oficinas. 
Tamén poderán beneficiarse de descontos nas tarifas 
do alugueiro do Plató de Estudios Mans, un estudo de 
gravación para impulsar o sector audiovisual e musical 

As colexiadas e colexiados terán descontos para estancias nos servizos de 
coworking Mans e nas oficinas da Coruña e Padrón, ademais de no aluguer 
do Plató de Estudios Mans

en Galicia. O acordo terá unha vixencia dun ano, aínda 
que se poderá prorrogar automaticamente.

O CIE Mans é un espazo de coworking que busca 
a promoción e apoio de proxectos empresariais. 
Pretende ser xermolo e marco para a promoción 
e desenvolvemento económico, produtivo, social 
e cultural de sectores empresariais emerxentes e 
innovadores. Pon á disposición de empresarios e 
emprendedores un espazo cómodo e flexible nun 
entorno exclusivo e próximo a outras empresas que 
desenvolvan actividades complementarias. Os seus 
obxectivos son fomentar o intercambio de información 
e experiencias entre os emprendedores e facilitar o 
desenvolvemento do tecido empresarial en Galicia 
apoiando á innovación nos distintos proxectos 
empresariais e contribuíndo á creación de emprego en 
sectores innovadores, diferenciados e estratéxicos.

Convenio con Galicia Business School, con bolsas para que colexiados/as do 
CPEIG poidan acceder a másteres e MBAs da escola con descontos especiais
O CPEIG asinou un convenio de colaboración con 
Galicia Business School, a escola de profesionais para 
profesionais e da empresa para a empresa. Este acordo 
ofrece a posibilidade do sortear entre os colexiados/
as unha bolsa do 50% para cada un dos másteres e 
MBAs de Galicia Business School para o curso 2022-
23, así como ao seu Programa Executive en Dirección 
e Xestión de Empresas, que comezará en setembro. 
Ademais do sorteo, os colexiados/as do CPEIG terán 
un desconto especial noutras formacións.

Más información dos programas ofertados en  
https://www.galiciabusinessschool.es/

Asinado un convenio de colaboración entre o CPEIG e o Centro 
de Iniciativas Empresariais Mans da Fundación Paideia Galiza
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