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Tedes ante vós o primeiro número da revista TIG@, edi-
tada polo Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática 
de Galicia. O nacemento dunha revista representa un desafío 
humano e económico pero constitúe tamén un motivo de 
satisfacción, xa que a información e, especialmente, o acceso 
á mesma é unha das chaves do exercicio profesional. Esta 
publicación nace ademais cando se fan cinco anos da crea-
ción do CPEIG, anos intensos e de moito traballo, pero con 
obxectivos dos que nos sentimos plenamente satisfeitos. 
Faino, ademais, no Ano Turing, homenaxe ao centenario do 
nacemento dun dos científicos máis importantes da Historia 
e que podemos considerar o pai da informática moderna. 

Alan Turing foi un visionario que logrou asomarse ao 
mañá traballando incansablemente nun campo que na-
quel momento apenas se podía considerar unha disciplina, 
consolidándoo como unha das claves para o avance da hu-
manidade nos séculos vindeiros. É tan importante a con-
tribución de Turing á informática que a maior distinción en 
computación leva o seu nome.

O principal obxectivo desta publicación é contribuír e 
aumentar o coñecemento das TI na nosa comunidade. Por 
iso pretendemos que sexa unha revista de divulgación pro-
fesional na que teñan cabida os traballos de investigación, 
a actualidade do sector, as colaboracións de colexiados e 
empresas, os avances tecnolóxicos na administración, etc. 
Queremos que constitúa un instrumento de comunicación 
entre os colexiados e o resto do sector, e por iso anímovos 
a que enviedes aqueles traballos que entendades podan ter 
interese para a comunidade tecnolóxica. 

Hai non moito escoitei a un amigo dicir que non vivimos 
nunha época de cambios, senón nun cambio de época. Vi-
vimos na era do software e da informática. É o software 
quen marca a innovación en gran parte das nosas vidas. 
Isto significa que hoxe estamos nas mellores condicións 
para apoiarnos dunha maneira decidida nel para cambiar, 
modernizando e optimizando, a maior parte dos procesos 
básicos de todos os ámbitos da nosa vida. É o momento 
da revolución dixital: dos fogares, das pequenas e grandes 
empresas e tamén das administracións.

O CPEIG está convencido de que as TIC son a panca clave 

do cambio social e económico na nosa época e queremos 
ser parte da solución e involucrarnos nestes cambios. Por 
iso na nosa visión e estratexia incluímos como obxectivos: 
“mellorar a vida das persoas, facilitar o desenvolvemento 
dos negocios e contribuír ao progreso da nosa comunidade, 
proporcionando servizos innovadores baseados nas Tecno-
loxías de Información”. 

Segundo un estudo de CarrerCast, a mellor profesión 
para 2012 en USA é Enxeñeiro Software, xa que obtén a 
mellor puntuación en contorna de traballo, menor tensión, 
menor esforzo físico e, sobre todo, mellores salarios.

Moitos dos grandes emprendedores tecnolóxicos en 
USA sono grazas a saber programar. Os enxeñeiros e exe-
ñeiras en Informática son persoas con capacidade para a 
lóxica, a creatividade, o sentido da curiosidade, constancia e 
capacidade, enxeño, esforzo e as ganas de seguir empren-
dendo e innovando, para acadar solucións prácticas, cuali-
dades fundamentais para atopar traballo ou emprender un 
negocio con garantías de éxito.

É fundamental potenciar unha profesión que está cha-
mada a ser a que lidere o novo modelo económico no que 
a concorrencia ha de ser un dos obxectivos principais. 

A Enxeñaría en Informática é e será no futuro inmediato 
o motor da economía. Non existe outro ámbito con maior 
presenza en todos os sectores profesionais e con maior po-
tencial transformador das estruturas económicas. É preciso, 
por tanto, consolidar un sector TIC competitivo, innovador 
e xerador de emprego cualificado, capaz de facer fronte aos 
retos da nova economía do coñecemento. O noso sector 
ten que se constituír no elemento transformador do tecido 
empresarial da comunidade. 

Quero finalizar facendo unha pequena homenaxe a 
Alan Turing, cunha reflexión que resume e condensa a súa 
filosofía: “só podemos ver pouco do futuro pero o suficiente 
para darnos conta de que hai moito que facer”. Agardo que 
en TIG@ podamos compartir ese futuro con todos vós.

Fernando Suárez lorenzo
Presidente do CPEIG

Cinco anos de vida 
e unha nova revista



A integración da tecnoloxía nas empresas e nas Adminis-
tracións públicas outórgalle aos profesionais da informática un 
papel clave tanto na modernización e evolución dos modelos de 
negocio como na prestación de novos servizos públicos. 

O carácter transversal da tecnoloxía en ambos sectores obriga 
a estes profesionais a estar pendentes das tendencias, da evolu-
ción  tecnolóxica e a contribuír a identificar e a aproveitar novos 
negocios e segmentos de mercados potenciais nos que participar. 

O seu papel xa non se corresponde co dun profesional illado 
nun departamento estanco senón que require proactividade e ini-
ciativa para  impulsar a competitividade e a innovación. 

Os informáticos xunto cos restantes profesionais do sector 
tecnolóxico integran un colectivo orientado a desenvolver a trans-
formación dos sectores produtivos. Un cambio imparable ante a 
necesidade inminente de modelos máis eficientes e competitivos, 
indispensables para poder saír da actual crise económica. 

Este escenario fará necesario identificar novos perfís TIC 
orientados cara á innovación e emprendemento. A oferta univer-

sitaria deberá adaptarse a estas novas necesidades e formar a pro-
fesionais tecnolóxicos cun alto grao de especialización. Por  iso, 
as novas titulacións deberán ter moi presentes as necesidades do 
mercado para que a formación se axuste ás novas demandas. 

Un reto do ámbito educativo ao que hai que sumarlle outro 
que vén sendo obxecto de análise e estudo desde hai anos: supe-
rar o desequilibrio entre a porcentaxe de mulleres e homes que 
cursan ensinanzas técnicas relacionadas coas telecomunicacións 
e a informática. En 2010 a porcentaxe de mulleres  tituladas en 
Enxeñaría Informática no Sistema Universitario Galego represen-
taba só o 24,6%. Unha desigualdade que se reflicte tamén no 
eido laboral: en Galicia as mulleres representan o 38% dos traba-
lladores do sector tecnolóxico.

Superar esta fenda de xénero nos estudos e no emprego TIC 
resposta non só a razóns de equidade senón de desenvolvemento 
económico e social. A incorporación da muller á investigación, a 
docencia ou a xestión supón un progreso social.

Desde o Goberno galego somos conscientes de que unha das 
principais fortalezas de Galicia é a capacitación e a especialización 
do capital humano. E temos moi presente que o colectivo profe-
sional da Enxeñaría en Informática, desempeña un papel esencial 
do desenvolvemento das TIC, pola súa enorme capacidade de im-
pulso na implantación da Sociedade da Información.

O sector informático está chamado a ser unha das áreas de 
actividade na que está previsto que aumente a demanda ante a 
posta en marcha de proxectos concretos relacionados coa socie-
dade da información como  a administración electrónica, a mo-
dernización da xustiza ou as iniciativas de integración das TIC na 
Sanidade e na Educación no caso das Administracións públicas e 
nos proxectos de internacionalización e incremento da produtivi-
dade das empresas. 

En Galicia o sector  TIC ven demostrando unha potencialidade 
que todos debemos aproveitar pola súa condición de acelerador 
do cambio tecnolóxico e polo seu carácter transversal ao resto 
de sectores. 

Somos a sexta Comunidade Autónoma con maior número de 
empresas TIC que empregan a máis de 15.400 traballadores. No 
contexto de crise actual, en Galicia o sector mantén o emprego, 
un  mérito dos empresarios e profesionais do sector tecnolóxico 
grazas ao seu esforzo, a súa creatividade e a súa aposta pola in-
novación e a internacionalización.   

Para avanzar neste camiño Galicia conta cun sector TIC ca-
paz, con profesionais cualificados e cunha Administración pública 
consciente e comprometida para facer da tecnoloxía un dos mo-
tores económicos desta década. 

mar pereira. 
directora da axencia para a modernización tecnolóxica de galicia

Os profesionais do sector TIC, 
actores principais da transformación 
dos sectores produtivos

4 i



Patrocinadores OURO

Patrocinadores PRATA

Grazas a TODOS



Os colexiados e colexiadas que integran o Colexio Profe-
sional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG) 
reuníronse o pasado día 23 de novembro  na cuarta edi-
ción da Noite da Enxeñaría en Informática de Galicia. 
Máis de  200 persoas déronse cita baixo o interese común 
da informática e a defensa da profesión no Hostal dos Reis 
Católicos, en Santiago de Compostela. Un cóctel, a en-
trega dos premios anuais do colexio e unha cea de gala 
déronlle forma ao evento.

Como novidade da cuarta edición, a Noite da Enxeñaría 
en Informática de Galicia quixo visibilizar o papel das mu-
lleres enxeñeiras informáticas coa concesión do Premio 
Ada Byron.

Entre outras autoridades, estiveron presentes na Noite o 
conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universi-
taria, Jesús Vázquez; o presidente da Deputación da Co-
ruña, Diego Calvo; a directora da AMTEGA, Mar Pereira; o 
Reitor da Universidade de Santiago de Compostela, Juan 
Casares Long; as concelleiras do Concello de Santiago 
Reyes Leis, María Pardo e Amelia González;  e o alcalde 
da Coruña, Carlos Negreira, entre outros. O monologuista 
Miguel Lago presentou e amenizou o evento.

O sector TI ten que constituírse no elemento transformador do 
tecido empresarial de Galicia”, asegura o presidente do colexio.
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Os colexiados e colexiadas do CPEIG 
consolidan a Noite da Enxeñaría en 
Informática na defensa da profesión



Premio Proxecto Fin de Carreira: o pontevedrés Adrián 
López Villaverde, polo seu traballo Deseño de Infraestrutu-
ras de Almacenamento Escalables para Cloud Computing. O 
proxecto fin de carreira premiado polo CPEIG foi cualificado 
con matrícula de honra pola Universidade da Coruña. O tra-
ballo propón o deseño dunha solución de almacenamento 
escalable para o cloud, mediante o uso do provedor Amazon 
Web Services (AWS), que financiou o traballo. Mediante unha 
exhaustiva análise de sistemas de ficheiros compartidos e 
paralelos (NFS e OrangeFS) e librarías de E/S (POSIX, MPI-IO 
e HDF5) con tecnoloxías de altas prestacións (SSD e 10 Giga-
bit Ethernet) e con ata 128 clientes, obtívose unha solución 
escalable que ofrece un rendemento cinco veces superior, na 
metade de tempo e cun menor custo asociado.

Premio Ada Byron: A enxeñeira informática Luz Castro, como 
representante das mulleres líderes na adopción da tecnoloxía, 
e pola súa capacidade para mesturar coñecementos técnicos 
e visión social. O colexio valorou a intensa traxectoria profe-
sional da galardoada,  enxeñeira Informática pola Universida-
de da Coruña, e a súa implicación na defensa da Enxeñaría en 
Informática. Socia fundadora de Imaxin Software, empresa 
na que é directora da área especializada no desenvolvemen-
to de xogos educativos e produtos multimedia, Luz Castro é 
profesora interina na Facultade de Comunicación Audiovisual 
da Universidade da Coruña desde o ano 2008. A premiada foi  
vicepresidenta da Asociación de Empresas Galegas Adicadas 
a Internet (Eganet) entre os anos 2008 e 2010. No ano 1994 
fundou a Plataforma polo Galego na Informática e foi vice-
presidenta da Mesa pola Normalización Lingüística no período 
2002 /2004. 

Premio Iniciativa Empresarial: Fundada en 2005, Imatia 
Innovation ten a súa orixe como spin-off da Universidade de 
Vigo. É unha empresa tecnolóxica especializada no desenvol-
vemento rápido de sistemas de información de alta calidade, 
e recoñecida xa fóra de España. Este mesmo ano a editorial 
Red Herring incluíu a firma galega dentro da súa listaxe de 
referencia a nivel mundial de empresas, TOP 100 en Euro-
pa. Ese recoñecemento supón identificar a Imatia Innovation 
como unha firma nova con moito desenvolvemento futuro e 
con carácter emprendedor.

Elenco de 
galardóns
As persoas e entidades galardoadas 
este ano nas diferentes modalidades 
dos Premios do CPEIG foron:
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Premio Iniciativa Emprendedora: LaconNetwork, evento de 
networking que reúne a emprendedores do sector TIC de Galicia 
baixo un paraugas informal pero moi estable. O xurado valorou 
o xeito “alternativo” de apoio ao emprendemento de LaconNet-
work, un encontro que se concreta nun xantar o último venres 
de cada mes e no que os emprendedores TIC de Galicia poden 
compartir experiencias e valoracións dun xeito distendido e pe-
riódico. As xuntanzas inclúen a presenza de figuras representa-
tivas do sector e de entidades que poden estar interesadas nos 
proxectos que se están a desenvolver na nosa Comunidade. O 
xeito de concretar a hora e o lugar de encontro para a comida é 
mediante a rede social Twitter. Os encontros de LaconNetwork 
fixeron xa dous anos de vida, ao longo dos que pasaron máis 
de 200 emprendedores e máis de 100 proxectos que, de xeito 
recorrente, participan nas xuntanzas.

Premio Iniciativa da Administración: Proxecto Coruña Smart 
City,  en recoñecemento á aposta que o concello herculino está a 
realizar pola I+D+i e as novas tecnoloxías, dous desafíos esenciais 
para o desenvolvemento económico e social da cidade herculi-
na, e de Galicia en xeral. O proxecto busca mellorar a calidade 
de vida dos cidadáns e facer máis eficiente a cidade. O proxecto 
buscar fomentar o desenvolvemento da industria local, a inno-
vación e a investigación no ámbito das novas tecnoloxías, en co-
laboración coa Universidade, co obxectivo de crear emprego de 
calidade”. O propio alcalde da Coruña, Carlos Negreira, recolleu 
o galardón.

Un dos momentos máis emocio-
nantes da gala foi o protagoniza-
do polo recordo ao profesor, in-
vestigador e emprendedor Víctor 
Gulías, falecido recentemente, 
e a quen o CPEIG lle rendiu ho-
menaxe nesta edición dos seus 
premios anuais.

No extenso currículo de Gulías destaca que foi director do CI-
TIC (Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e as 
Comunicacións) e profesor titular na Universidade da Coruña. 
Como emprendedor, representa un exemplo de que é factible 
crear solucións empresariais competitivas globais desde Galicia 
e apostar pola internacionalización das empresas galegas.

Para os membros do CPEIG, a traxectoria do profesor Gulías é 
un referente polo moito que traballou a prol da dignificación da 
profesión informática e a prol das TIC. O CPEIG xa lle recoñeceu 
ese esforzo  publicamente en ocasións anteriores. 

O esforzo de Gulías por continuar avanzando e mellorando no 
ámbito da Informática e a súa capacidade de transmisión do 
coñecemento acadado fíxoo merecente, a título póstumo, do 

Premio Traxectoria Profesional, mediante o cal o CPEIG quixo 
deixar constancia da súa admiración e recoñecemento. A súa 
dona, Mila Pérez Ucha, foi a encargada de recoller o galardón e 
ofrecer ao público unhas palabras de agradecemento cheas de 
serenidade. José Ramón Gulías, irmán do homenaxeado, asistiu 
tamén á gala do CPEIG.

Xa a Facultade de Informática da Coruña lle tributou con ante-
rioridade unha merecida homenaxe no salón de actos do centro 
a Víctor Gulías. Nese acto tamén estivo presente o CPEIG.
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O presidente do CPEIG, Fernando Suárez Lorenzo, dirixiuse aos 
colexiados, convidados e premiados mediante un breve discurso 
no que puxo de manifesto a relevancia da Enxeñaría en Informá-
tica e dos seus profesionais na sociedade actual. 

“O CPEIG está convencido de que as TIC son a panca crave do 
cambio social e económico na nosa época e queremos ser parte 
da solución e involucrarnos nestes cambios. Por iso na definición 
da nosa visión e estratexia incluímos como obxectivos: «Mello-
rar a vida das persoas, facilitar o desenvolvemento dos negocios 
e contribuír ao progreso da nosa comunidade, proporcionando 
servizos innovadores baseados nas Tecnoloxías de Información”.

“É fundamental potenciar unha profesión que está chamada 
a ser a que lidere o novo modelo económico no que a conco-
rrencia ha de ser un dos obxectivos principais”, asegurou Suárez 
Lorenzo.

“A Enxeñaría en Informática é e será no futuro inmediato o mo-
tor da economía. Non existe outro ámbito con maior presenza en 
todos os sectores profesionais e con maior potencial transfor-
mador das estruturas económicas. É preciso, por tanto, conso-
lidar un sector TIC competitivo, innovador e xerador de emprego 
cualificado, capaz de facer fronte aos retos da nova economía do 
coñecemento. O noso sector ten que constituírse no elemento 
transformador de Galicia”, afondou Suárez Lorenzo.
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EMPRESAS E ENTIDADES PATROCINADORAS
A organización do evento contou co patrocinio de distintas empresas e entidades sen cuxas achegas económicas sería imposible a orga-
nización da cuarta edición da Noite da Enxeñaría en Informática. A todas eleas se lles fixo un recoñecemento explícito ao longo da gala.

Como patrocinadores de ouro, contouse con: 
Altia Consultores, Amtega, Bahía Software, Everis, Fundación para o Fomento da Calidade Industrial e o 
Desenvolvemento Tecnolóxico, Hewlett-Packard, Indra, Plexus, Retegal e Telefónica.

Como patrocinadores de prata: 
Concello de Santiago de Compostela, Deputación da Coruña, Deputación de Pontevedra, Emetel, Fortinet, Imatia 
Innovation, Insa, Inycom, Oracle e Tecnocom.
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O proxecto NACCE, Núcleo de Apoio á Concorrencia e a Crea-
ción de Empresas TIC, é unha iniciativa que quere revolucionar o 
sector TIC na rexión transfronteiriza de Galicia-Norte de Portugal 
baixo un prisma internacional. O eixo fundamental da iniciativa é 
a cooperación entre empresas, entidades do sector e do empren-
demento e  profesionais, estudantes e profesores, entre outros, 
de ambos lados da raia. O CPEIG é un dos mentores expertos que 
orientan e asesoran aos participantes, un total de 253.

Máis polo miúdo, NACCE (www.nacce.es) é unha plataforma de 
colaboración para a creación de empresas TIC. Trátase dunha rede 
composta por socios e colaboradores que potencia a formación e 
asesoramento de pequenas e medianas empresas transfronteiri-
zas co obxectivo de ampliar a cifra de negocios e impulsar o seu 
crecemento. O obxectivo é estimular a aparición de novas ini-
ciativas empresariais, aumentar a concorrencia das empresas xa 
existentes e, como consecuencia directa, dinamizar o emprego. 

Tamén é un reto do proxecto axudar á internacionalización das 
firmas e poñer en común a todos os protagonistas do sector TIC 
de Galicia e do Norte de Portugal. 

A QUEN VAI DIRIXIDO?

NACCE diríxese a persoas interesadas en crear unha empresa 
de base tecnolóxica ou que a creasen recentemente en Galicia 
ou no Norte de Portugal. As firmas empresariais poden ser de 
tecnoloxías aplicadas á saúde, educación, comercio, banca, 
Internet, aplicacións móbiles, realidade virtual ou contidos 
dixitais. A iniciativa tamén se dirixe a empresas interesadas en 
desenvolver proxectos en colaboración e novas liñas de negocio, 
ou que desexen internacionalizarse. 

A améndoa de NACCE está constituída por empresariado e em-
prendedores TIC de éxito. Son profesionais, consultores e exper-
tos en todas as áreas empresariais (desde a internacionalización 
ata o marketing, pasando pola fiscalidade)  e membros de insti-
tucións tanto públicas como privadas que ofrecen apoio, aseso-
ramento, orientación personalizada e ferramentas necesarias ás 
empresas e emprendedores do sector. Este núcleo opera de xeito 
virtual nunha plataforma web 2.0 e presencialmente nos foros 
que se organizan e nas mesas de traballo.

O Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia 
(CPEIG) forma parte do grupo de mentores do proxecto NACCE. 

Segundo un acordo asinado recentemente, o colexio sumouse 
ao núcleo de apoio ao proxecto mediante a achega da experien-
cia dos seus colexiados e colexiadas, a asistencia a xornadas e 
mesas redondas, o estudo de proxectos presentados polos em-
prendedores TIC e o consello a  estes promotores.

Foros e xornadas presenciais incorporan ao proxecto NACCE a 
experiencia de distintos emprendedores para guiar e orientar ás 
novas firmas e consolidar as xa constituídas. Na cidade de Ponte-
vedra celebrouse o Foro sobre Colaboración de Pemes Trans-
fronteireizas o pasado día 20 de setembro. Tamén tivo lugar a 
Xornada de Presentación de Resultados Proxectos de Cola-
boración, organizada na cidade portuguesa de Braga o día 11 de 
novembro. Pola súa parte, a Cámara de Comercio de Vigo acolleu 
o pasado día 13 de setembro un foro sobre internacionalización.

FORO SOBRE MARKETING DIXITAL E START-UPS

O salón de actos da Escola Superior de Enxeñaría Informática 
de Ourense (Universidade de Vigo) foi o lugar escollido o 
pasado día 18 de setembro para a organización dun foro sobre 
innovación, en concreto sobre marketing dixital, start-ups e 
emprendedores.

NACCE, innovación transfronteiriza 
no empresariado TIC
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A prol de proxectos globais nun mundo global

Imaxe da inauguración do foro sobre marketing dixital e Start-Ups.
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O programa do encontro comezou coa inauguración por parte 
de Francisco Javier Rodríguez, subdirector da Escola Superior de 
Enxeñaría Informática de Ourense; de José Manuel García, xe-
rente da Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación de 
Vigo; de Eduardo Pinto, director executivo do CCG; de José María 
López Bourio, presidente de AGESTIC, e de María Amparo Gonzá-
lez Méndez, directora xeral da Dirección Xeral de Promoción do 
Emprego da Xunta de Galicia.

A primeira charla da mañá abordou a innovación na mobilidade, 
cos relatorios de Fran Muiños, CEO de UNE de Comunicación e de 
Lolo Rey, CEO de Loroestudio. As técnicas de marketing dixital e 
móbil máis innovadoras  abordounas Camilo Ameijeiras, CEO de 
Primate.

A seguinte intervención amosou a experiencia de Compring.
com, relatada polo seu CEO, Ignacio de Francisco, nunha char-
la que afondou no marketing para start-ups e cómo presentar 
o proxecto aos investidores. Por outra banda, a innovación de 
baixo custo ocupou a Eva López Barrio, de USC Womemempren-
de, e a Luisa Pena Nieto, directora de Tecnópole.

A procura do éxito na innovación deu pé á intervención de Roi 
Correa, fundador e CEO de Web Menus S.L, elixida a mellor em-
presa galega creada nos últimos dous anos e que está entre as 17 
empresas innovadoras de recente creación con maior potencial 
de crecemento de España. Nesta palestra interveu tamén Carlos 
Corsino, consultor de estratexias empresariais da firma Stratia.

Diferentes mesas de traballo pecharon a xornada pola tarde, de 
xeito que se celebraron entrevistas persoais entre aqueles asis-
tentes que así o quixeron e os diversos profesionais que intervi-
ñeran á mañá no foro.

O vindeiro 24 de xaneiro terán lugar unhas interesantes xorna-
das en Ourense, en concreto na Escola Superior de Enxeñaría 
Informática, baixo o epígrafe de Xornada de Presentación de 
Resultados de Proxectos de Creación de Empresas e Novas 
Liñas de Negocio TIC. Aínda que ao remate da edición deste 
primeiro número da revista TIG@, o programa non estaba pe-
chado, a organización  anunciaba que varios alumnos que cursan 
formación ao abeiro do proxecto NACCE presentarán ao público 
os seus propios proxectos.

RESPALDOS INSTITUCIONAIS E ACADÉMICOS

No proxecto participa a Consellería de Traballo e Benestar da 
Xunta de Galicia, a Asociación Galega de Empresas TIC (Agestic), 
a Universidade de Vigo, a Cámara de Comercio de Vigo e dous 
socios de Portugal: Aimnho, de Braga,  e CCG, de Guimarâes. 

O proxecto NACCE inscríbese dentro do Programa Cooperación 
Transfronteiriza España-Portugal (Poctep) e conta con cofinan-
ciamento de fondos FEDER.

Juan José González Cid, secretario do CPEIG opina 
sobre o seu labor como mentor

Que valoración realiza da súa participación como 
mentor no proxecto NACCE?
Penso que está a ser unha experiencia moi positiva 
xa que sentes que realizas un labor polo sector TIC 
que, a medio prazo, será moi beneficioso para Galicia. 
Fundamentalmente, a miña función como mentor consiste 
en orientar e asesorar a persoas e empresas con ideas 
tecnolóxicas “frescas”, de forma desinteresada. Para iso, 
realízase un estudo particular de cada caso que se presenta 
e, posteriormente, dáse unha orientación sobre os aspectos 
que cada mentor considera máis necesarios.
No proxecto existen mentores que proveñen de diversos 
ámbitos profesionais (legais, internacionalización, axudas 
europeas, etc.) que ofrecen o seu punto de vista ao proxecto 
que se presenta para tentar que este saia á luz con todos 
os riscos asumidos e que nestes novos proxectos non se 
cometan os mesmos erros nos que, posiblemente, caeron 
os mentores ao longo da súa traxectoria profesional.

Como pode axudar o CPEIG ao emprendemento 
tecnolóxico?
O CPEIG pode pór o seu graíño de area en varios aspectos 
que van, desde a participación en eventos organizados 
por NACCE, ao asesoramento tanto a colexiados como 
a calquera profesional que veña a nós. O CPEIG tamén 
pode colaborar con NACCE a través dunha relación 
de networking entre as ideas presentadas e aqueles 
colexiados que atesouran un coñecemento importante no 
desenvolvemento dun negocio.
Outro aspecto no que pode axudar e, de feito axudou xa, 
é no deseño de plans de estudo das universidades galegas 
xa que é a Universidade onde se fomenta o espírito 
emprendedor dos futuros profesionais.
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O CPEIG DEFENDE OS TEUS INTERESES
O Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia 
(CPEIG) é un dos colexios profesionais máis activos na defensa 
dos intereses dos seus colexiados e colexiadas e o medio a 
través do cal os profesionais do sector poden participar no 
ordenamento e na regulación do ámbito da enxeñaría en in-
formática.
 O CPEIG agrupa a todas as persoas que, tendo o título oficial 
de Enxeñaría en Informática ou Licenciatura en Informática, 
desenvolven actividades propias da profesión en Galicia.
Cunha estrutura interna democrática e independente das 
Administracións públicas, o CPEIG constituíuse no mes de 
decembro de 2007 como corporación de dereito público e de 
carácter profesional, con personalidade xurídica propia que 
se rexe pola normativa vixente na materia e polos seus esta-
tutos. Con sede en Santiago de Compostela, na actualidade 
conta con 350 persoas colexiadas.

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

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

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

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

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

_ Hotel Louxo A Toxa
_ Hoteles Eurostars
_ Hoteles High Tech
_ Hotel Torre do Deza (Lalín)
_ HP
_ León y Pérez Abogados
_ Abogados Pintos y Salgado
_ pQliar
_ Sanitas
_ Viaxes Viloria

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

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

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

_ Formulario de colexiación cumprimentado e asinado.

Cota:
60 euros semestrais

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

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

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

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

_ Formulario de colexiación cumprimentado e asinado.

Cota:
30 euros semestrais.

A documentación para colexiarse ou pre-colexiarse debe en-
tregarse ou remitirse por correo ordinario á sede do CPEIG, 
situada na Rúa Fernando III O Santo, 32-baixo, 15701 Santiago 
de Compostela.

Podes ampliar esta información na web
www.cpeig.org
ou a través do enderezo electrónico 
información@cpeig.org
Teléfono: 981 553 355
Fax: 981 553 997



Ante todo, permítaseme saudar dende estas liñas a esta nova 
publicación, promovida polo Colexio Profesional de Enxeñaría en 
Informática de Galicia, desexando teña una longa e frutífera vida 
informativa para os seus colexiados e para a sociedade en xeral.

Quixera facer esta miña primeira achega a esta publicación para 
tratar da importancia e transcendencia que ten a Ciencia Compu-
tacional no proceso de investigación nos últimos tempos. 

Para isto farei unha breve reflexión sobre a evolución do pro-
ceso da actividade investigadora.

Dende o comezo da súa existencia a Humanidade nunca 
deixou de traballar na procura da ampliación do coñecemento, 
con obxecto de mellorar a calidade de vida e busca da verdade.

Hai miles de anos a observación da natureza era a base do 
estudo. A cultura clásica grega incorpora a ciencia teórica, me-
diante a cal se implanta unha sistematización do proceso inves-
tigador.

Hai non moitos centos de anos, e co apoio da observación e ex-
perimentación, establécense teorías e leis nas que pasa a funda-
mentarse a ciencia, poñamos como exemplos as Leis de Newton 
no século XVII ou as Ecuacións de Maxwell no século XIX. 

Nas últimas décadas, a actividade investigadora incorporou, a 
moitas das súas disciplinas, a simulación e modelización como 
ferramentas fundamentais para a ampliación do coñecemento.

Actualmente, gran parte das actuacións investigadoras 
requiren do tratamento de inxentes volumes de datos, que á 
súa vez necesitan do desenvolvemento de novos algoritmos e 
da dispoñibilidade de potentes recursos computacionais para 
resolver os problemas que se expoñen.

Por iso,  múltiples áreas da ciencia actual precisan desenvol-
verse en contornas multi-institucionais e interdisciplinarias, nas 
que participen áreas complementarias do coñecemento e nas 
que se utilicen a computación de altas prestacións para a re-
solución dos problemas complexos. Esta actividade conxunta 
coñécese como “Ciencia Computacional”. 

Cómpre diferenciar “Ciencia Computacional” de “Ciencia da 
Computación”. Defínese como “Ciencia da Computación” a cien-
cia dos computadores ou informática, isto é, o conxunto de co-
ñecementos científicos e técnicos que posibilitan o tratamento 
automático da información, mediante o uso de computadores.

A Ciencia Computacional aúna os traballos e coñecementos 
de investigadores e tecnólogos das seguintes disciplinas:

- Da área da ciencia que expón o problema.

- Deseñadores e desenvolvedores de novos algoritmos e proce-
sos de simulación e modelización.

- Arquitectos de computación que proporcionan as capacidades 
de cálculo e tratamento de datos precisadas polo problema.

Hoxe non se pode entender o progreso do coñecemento sen a 
alianza colaborativa de informáticos, matemáticos e investiga-
dores das áreas específicas da ciencia: saúde, medio ambiente, 
enxeñaría, materiais, etc.

Na nosa autonomía, o Centro de Supercomputación de Galicia 
(CESGA) dispón dunha longa experiencia acumulada nos seus 
vinte anos de historia, así como das infraestruturas, mecanis-
mos e acordos precisos para levar a cabo a actividade de Ciencia 
Computacional en áreas de tanta relevancia para Galicia como 
en ciencias do océano, formando parte do “Campus do Mar”, ou 
como en ciencias da vida, estando integrado na iniciativa “Cam-
pus Vida”.

Para o desenvolvemento desta actividade, o CESGA conta coa 
estreita colaboración das comunidades investigadoras galegas 
e do CSIC e, nomeadamente, co Instituto Tecnolóxico de Mate-
mática Industrial (ITMATI) que agrupa aos investigadores galegos 
desta disciplina.

A Enxeñaría Informática contribúe ao desenvolvemento da 
Ciencia Computacional achegando os seus coñecementos no 
relativo aos sistemas hardware e software precisos para a súa 
explotación na procura das solucións dos problemas. Computa-
ción paralela, virtualización, cálculo distribuido, big data, mobi-
lidade,… son áreas da ciencia e a tecnoloxía nas que o enxeñeiro 
informático ten reservado un importante e amplo campo de 
actuación.   

Contribución da 
Enxeñaría Informática 
á ciencia 
computacional

Javier García Tobío

Premio á traxectoria profesional do CPEIG
Director do CESGA
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